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LICITAÇÃO Nº 356/2021 
PEDIDO: 8417/2021 
 
                                          EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0356/2021  

O Município de Torres comunica aos interessados que está procedendo a CHAMAMENTO PÚBLICO, para 
fins de CREDENCIAMENTO, com pagamento de procedimentos Pela Tabela Própria I, de pessoa jurídica 
privada, (empresas ou microempresas) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, de 
acordo com os valore a as especificações contidas no Anexo I deste Edital.  
Regência: Lei nº 8666/63. 

 

São Anexos deste Edital: 

ANEXO I - TABELA PREÇOS REFERÊNCIA – MODELO DE PROPOSTA – JUSTIFICATIVA -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 

1.1. O objeto deste Edital é credenciar pessoas jurídicas privadas, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 
(SESSENTA) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, COM ATENDIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE 
LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL – ILPI, 
para atuar de forma complementar a atuação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos do Município de Torres, conforme Termo de Referência, Anexo I.  

VAGAS ESTIMADAS - 48 (QUARENTA E OITO) VAGAS. 

1.2. O limite dos serviços será de 48 (quarenta e oito) vagas, não havendo, no entanto, garantias individuais 

mínimas de vagas. 

1.3. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente, de acordo com 

o número de vagas ocupadas. 

 

II - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar pessoas jurídicas (empresas, microempresas ou empresas de pequeno porte) que 
atendam às condições deste Edital e seus Anexos, apresentando os documentos nele exigidos. 
- INFORMAÇÕES: no horário das 13hs às 18 min., através do endereço eletrônico 
gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 
- Este edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.torres.rs.gov.br /link: Licitações e 
Contratos - Prefeitura Municipal de Torres bem como no Mural da Prefeitura Municipal de Torres e por 
solicitação no e-mail: gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

Não será permitida participação de pessoas jurídicas que estejam em processo de falência; 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 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

 

 

http://www.sfa.rs.cnm.org.br/
mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
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 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 que será a partir de 01 de outubro de 

2021. O referido credenciamento ficará aberto para novos interessados pelo período de 60 (sessenta) 

meses a contar da publicação do mesmo.  De segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 13 

horas e 18 horas.  

Local de Entrega dos documentos: no Centro Administrativo de Torres, Diretoria de Compras e Licitações do 

Município de Torres sito a Rua José Antônio Picoral, 79, 22º andar, Centro, Torres/RS, CEP 95.560-000.  

 
 

AVISO IMPORTANTE: COVID-19 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES comunica que está tomando todas as ações necessárias de 
prevenção e combate ao Covid-19, o novo coronavírus. Desta forma salientamos alguns pontos, quanto à 
abertura dos certames: 
 

 Aos licitantes que optarem por enviar os envelopes por correios/transportadoras, informamos que 
estamos recebendo normalmente as correspondências, em turno integral das 8hs às 18hs. 

 Cabe esclarecer que é de inteira responsabilidade do licitante o acompanhamento da entrega dentro 
dos prazos exigidos no presente edital. 

 As autenticações de documentos, CASO NECESSÁRIAS, serão realizadas somente com prévio 
agendamento, através do fone (51) 3626-9150 ramal 217, no horário das 13hs às 18hs, ou no 
endereço eletrônico gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

 Será permitida a presença de apenas 01 (um) representante por empresa na sala de licitações. 
 
Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo as contribuições sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo único do art. 11 da lei 
8.212, de 24 de julho de 1991.  

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 junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
e) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ). 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponivel no site: http://www.tst.jus.br/certidao; 
g) Certidão Negativa em Materia Falimentar, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
h) Declaração que a empresa licitante não viola as regras do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal. 

(Anexo II) 
i) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de suas alterações, se houver, 

ou alteração de contrato consolidada devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 
e Registro Comercial no caso de empresa individual. 

j) Alvará de localização fornecido pelo Município da sede da pessoa jurídica; 
k) Alvará Sanitário, segundo legislação vigente; 
l) Alvará fornecido pelo 9.º Comando Regional do Corpo de Bombeiros, em nome da entidade, em 

vigor; 
m) Inscrição no Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 
n) Cópia da carteira de profissional (is) habilitado (s) junto aos Conselhos de Fiscalização do Exercício 

Profissional atinente, Enfermeiro. 

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

autenticada. Sendo que os documentos das letras a, b, c, d, e, f “e” g, poderão, ainda serem extraídos de 

sistemas informatizados (internet) ficando 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. 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
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 - 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 e trabalhista 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. 

- 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 representante, 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. 

 

IV - CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 a. É vedado: 

     a.1 - O trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do Município; 

     a.2 - O credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do Município (Lei Federal 

n° 8.666/93, art. 9°, III). 

 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. Não poderá exercer atividade, por credenciamento, o profissional que for servidor público em 

exercício de cargo em comissão ou função gratificada, ou que estiver em exercício de mandato eletivo ou com 

registro oficial de candidatura para qualquer desses cargos; 

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

respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento.    

 

V – DA EXECUÇÃO 



                                                                                           

 
Estado do Rio Grande do Sul 

Poder Executivo do Município de Torres 
Secretaria Municipal da Fazenda 

 
                                  

5.1. O serviço a ser executado de forma indireta pela Entidade a ser contratada, deverá estar de acordo com 
as normativas do Ministério de Desenvolvimento Social e a Tipificação dos Serviços Sócio assistenciais, a 
partir do desenvolvimento de ações planejadas e previstas em PLANO DE TRABALHO que visem à garantia 
do sigilo e da privacidade das pessoas idosas acolhidas, respeitando os costumes, às tradições e às 
diversidades em relação aos ciclos de vida, aos arranjos familiares, a questão de raça/etnia, de crença, de 
gênero e orientação sexual, devendo permanecer acolhido até que seja possível o retorno à família de origem 
organizando-se em consonância com os princípios, diretrizes e orientações do Estatuto do Idoso e das 
“Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Idosos” e das normas da ANVISA. 
5.2. Os atendimentos devem ser prestados de forma personalizada, garantindo a individualidade e, ainda em 
unidade institucional com característica domiciliar que acolha idosos com diferentes necessidades e graus de 
dependência. Deve a instituição assegurar a convivência dos idosos com familiares, amigos e pessoas de 
referência, de forma contínua, bem como promover o acesso às atividades culturais, educativa, lúdica e de 
lazer na comunidade.  
5.3. A capacidade de atendimento das unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária, assegurando o 
atendimento de qualidade, personalizado, com até 04 (quatro) idosos por quarto e as ações devem pautar no 
incentivo do desenvolvimento do protagonismo e do desenvolvimento das capacidades para a realização de 
atividades da vida diária, favorecendo condições para a independência e o autocuidado. 
5.4. A unidade institucional deverá estar localizada no Município de Torres ou uma distância de até 100 
Quilômetros, favorecendo o não rompimento, a criação e/ou fortalecimento do vínculo familiar e comunitário 
junto aos serviços de proteção básica e especial.  
5.5. O serviço deverá ser executado em local de fácil acesso e de total segurança, possuir características 
residenciais com a estrutura física adequada, organizada de forma a atender aos requisitos previstos nos 
regulamentos existentes, em adequação às necessidades dos usuários, oferecendo condições de 
habitabilidade, higiene, salubridade, acessibilidade, individualidade e privacidade, num ambiente acolhedor, 
sendo o endereço institucional utilizado como referência domiciliar aos acolhidos; 
5.6. para efeito de remuneração, os serviços contratados deverão utilizar como referência a Tabela de 
Procedimentos, Anexo I,  realizada mediante pesquisa de preços pela Secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos. 

 
VI - DA PROPOSTA 

6.1. A entidade interessada deverá apresentar a proposta em 1 (uma) via, original. 

6.3. A proposta poderá ser apresentada no Anexo I (Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta) 

devendo ser preenchida por meio mecânico, sem emenda, rasura ou entrelinhas (sob pena de 

desclassificação da proposta), datada e assinada por representante legal da entidade. Deverá apresentar, 

também, a razão social, o número do CNPJ-MF da licitante, o nome completo de seu signatário e o 

endereço da entidade. 

6.4. No caso da licitante apresentar a proposta em formulário próprio, deverá obedecer rigorosamente ao 

descritivo dos itens, sem qualquer alteração quanto à ordem e às características, sob pena de 

desclassificação da proposta.  

6.5. A proposta deverá conter a QUANTIDADE DE VAGAS OFERTADAS, conforme itens relacionados no 

Anexo III, deste edital.  

6.6. A entidade poderá ofertar tantas vagas quanto tenha capacidade ou interesse em atender, contudo a 

quantidade de vagas se limitará a quantidade estimada pelo Município.  

6.7. Havendo maior número de vagas oferecidas e recursos disponíveis, a contratação poderá 

ser realizada a maior.  

 

-  A apresentação da proposta implica aceitação dos valores fixados pelos serviços. 

 - A credenciada deverá arcar com todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, 

trabalhistas, tributários, seguros, tarifas, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham 
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 a incidir sobre os serviços.  

 

 - Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e para 

fiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra especializada, os instituídos por leis sociais, 

administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material, de pessoal, alimentação e qualquer 

despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.  

- O preço proposto será considerado completo e suficiente para a execução de todos os serviços, objeto desta 

licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou a má 

interpretação de parte da licitante.  

 

VII - PENALIDADES  
6.1- O Contratado ficara sujeito no caso de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes penalidades, 
garantindo o direito de ampla defesa: 
a) pela recusa e/ou atraso injustificado para a assinatura do termo de adesão e/ou prestação dos 

serviços, nos prazos previstos neste edital, contados da convocação feita, por escrito, pelo Município, será 

aplicada multa de 20 UFM's (Unidade Fiscal Municipal) por infração, até 2 (duas) infrações. Após, poderá, 

também, imputada à credenciada a pena prevista no artigo 87 da Lei 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e 

quatro) meses; 

b) pela prestação dos serviços em desacordo com o solicitado, aplicação de multa de 20 UFM's 

((Unidade Fiscal Municipal ), por infração, com prazo de até 3 (três) dias consecutivos para adequação dos 

serviços. Após 2 (duas) infrações e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser imputada à 

credenciada a pena prevista no artigo 87 da Lei 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;  

c) quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, referente aos serviços, aplicação 

de multa de 20 UFM's (Unidade Fiscal Municipal  por reincidência. Após 3 (três) reincidências e/ou após o 

prazo para adequação, poderá, também, ser imputada à credenciada, a pena prevista no artigo 87 da Lei 

8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

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, 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 a Senhor 
Prefeito Municipal, o qual decidirá no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

 

VIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                   

Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

IX - DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente, de acordo com os 

idosos efetivamente acolhidos. 

9.2. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de documento fiscal idôneo, e após atesto 

de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.  

9.3. O pagamento será efetuado junto à Tesouraria Municipal através de transferência bancária conforme 

Ordem de Serviço nº 03/2013, em conta corrente indicada pela contratada, a qual deverá ser 

obrigatoriamente uma conta jurídica vinculada ao CNPJ da empresa contratada, à vista do documento fiscal 

apresentado, devendo este estar devidamente atestado pelo setor e servidor responsável pela fiscalização e 

acompanhamento da execução do contrato. A liquidação e efetivo pagamento serão feitos em até trinta (30) 
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 dias, contados da entrega da nota fiscal junto a Secretaria Municipal de Fazenda, exceto por motivo 

devidamente justificado pela Administração. Os pagamentos obedecerão à ordem cronológica, conforme 

disposto no Decreto Municipal 214/2015. Caso o dia do pagamento seja feriado ou sem expediente na 

Prefeitura de Torres, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil seguinte. 

a) A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 

do n.º do contrato, do n° do empenho e o do nº da conta bancária a fim de se acelerar o trâmite de 

recebimento do item e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. Conforme o caso 

deverá ser apresentado a declaração de Optante pelo Simples, informando o respectivo 

enquadramento, assinado pelo Contador/Técnico Contábil e pelo responsável pela empresa, a cada 

Nota Fiscal e/ou Fatura emitida, bem como demais documentos que tratem da dispensa de retenção 

de Impostos e Encargos Sociais, nos termos da Ordem de Serviço nº 07/2014, devendo a 

CONTRATADA estar com todas as obrigações trabalhistas, como INSS e FGTS em dia.  

b) O Município disporá de um prazo de até 3 (três) dias úteis para ultimar o devido atesto. 

c) Documentos de cobrança, rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento, serão 

formalmente enviados ao contratado no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados da data da 

sua apresentação. 

d) Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser 

reapresentados num prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

e) Em caso de rejeição da Nota Fiscal e/ou Fatura, motivada por erro ou incorreção, o prazo de até 30 

(trinta) dias passará a ser contado a partir da data de reapresentação. 

f) O Município não fará nenhum pagamento a Contratada, enquanto pendente a liquidação de qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 
X – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado, a utilização de pessoal para execução dos 

respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 

resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos 

para o Município.  

10.2. A empresa deverá usar profissionais habilitados junto aos Conselhos de Fiscalização do Exercício 
Profissional atinente.  
 
XI – FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO EDITAL E DO CONTRATO 

11.3. O credenciamento será formalizado mediante Contrato, a qualquer tempo, dentro do prazo de vigência 

do Edital (60 meses). 

11.4. 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.  

 

XII – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. Poderá impugnar o edital, qualquer cidadão licitante ou não, de acordo com o art. 41 da Lei 8.666/93, 
em sua redação atual. 
12.2. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vicio não suspenderá o curso do certame. 
12.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedira de participar do processo licitatório até 
o transito em julgado da decisão a ela pertinente. 
12.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 
12.5. 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 
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 licitação, devendo o Presidente da Comissão de Licitação em 03 (três) dias úteis dar o deferimento, ou não do 

mesmo. 
 
XIII - DA PUBLICIDADE Da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)   Lei 13709/18. 
13.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato 
será publicado em site oficial do Município de Torres. 
13.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de 
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao 
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD – n° 13.709, de 14 de agosto de 2018). 
13.3.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. 

XIV - INFORMAÇÕES 

14.1. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal da Assistência Social e Direitos 

Humanos, nº 631, pelo Fone/Fax nº (51) 3626 3807, ou ainda através da Diretoria de Compras e Licitações, 

Fone (51) 3626-9150 Ramal 217, e também pelo e-mail gerlicitaca@torres.rs.gov.br. 

                                                                                                           

Torres, 13 de agosto de 2021. 

                                                                

 
HÉLVIA SANAE MANO 
Secretária de Fazenda 

Portaria 433/2021 
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                                       EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0356/2021  
 

ANEXO I 
TABELA DE VALORES – MODELO DE PROPOSTA 

 

ITEM QUA 

ESTIMADA 

UNID ESPECIFICAÇÃO  
VALOR 

UNIT  
VALOR 
TOTAL 

  

QUANTIDADE 
DE VAGAS 

OFERTADAS 

01 20 UNI 
 Grau I - Independente 

Destinada a idosos independentes para as 

atividades da vida diária (AVDs), mesmo que 

necessitem utilizar algum equipamento de 

autoajuda (andador, bengala, cadeira de 

rodas, adaptações para vestimenta, entre 

outros) 

1.800,00 36.000,00  

02 20 UNI 
Grau II - Parcialmente dependente 

Destinada a idosos dependentes e 

independentes que necessitam de ajuda e 

cuidados especializados, com 

acompanhamento e controle adequado de 

profissionais da área de saúde;  

2.000,00 40.000,00  

03 08 UNI 
Grau III - Totalmente dependente 

Destinada a idosos dependentes que 

necessitem de assistência total em pelo 

menos uma atividade da vida diária. Requer 

uma equipe interdisciplinar de saúde.  

2.400,00 19.200,00  

   TOTAL R$  R$ 
95.200,00 

 

 
RAZÃO SOCIAL: _________________________________________________ 

CNPJ-MF:_______________________FONE/FAC-SÍMILE: ________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________ 

E-MAIL:__________________________________________________________ 

LOCAL E DATA: _________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 
Estado do Rio Grande do Sul 

Poder Executivo do Município de Torres 
Secretaria Municipal da Fazenda 

 
  

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se o presente pedido através do chamamento público para serviço de acolhimento 

institucional para idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de ambos os sexos, com 

atendimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos em situação de vulnerabilidade social – ILPI 

tendo em vista a grande demanda para o Município em acolhimentos judiciais de idosos nestas instituições, a 

maioria destes acolhimentos são provenientes de abandono e ou negligência familiar e de idosos que não 

possuem vínculos familiares. Informamos que o quantitativo de vagas solicitadas no pedido são apenas uma 

estimativa. As Instituições deverão ter no mínimo, 01 (um) ano de existência, com cadastro ativo, 

comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto 

da parceria ou de natureza semelhante; condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento dos serviços previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, inscrição no 

Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           

 
Estado do Rio Grande do Sul 

Poder Executivo do Município de Torres 
Secretaria Municipal da Fazenda 

 
 TERMO DE REFERÊNCIA  

 
SERVIÇO:  INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO,  tendo por objeto o SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 
IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, 
COM ATENDIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL – ILPI – para o estimado de 48 (quarenta e oito) vagas.  
 
1. Dados de identificação da Entidade - ILPI  
Identificação da Entidade, seu representante legal e responsável técnico pela Entidade.  
 
2. Caracterização da Organização da Entidade 
Caracterização e histórico da Entidade, quando iniciou suas atividades, principais áreas de atuação, 
missão, valores e objetivos, ações desenvolvidas e outras informações relevantes que possibilitem 
caracterizar o objeto de intervenção da entidade. 
 
3. Objeto   
Tem como finalidade ofertar o serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, em natureza de 
Serviço de ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 
(SESSENTA) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, COM ATENDIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - ILPI, independente 
ou com graus de dependências I, II ou III. 
 
4. Do Público Alvo: Idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes ou que 
apresentem: 
Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de auto-
ajuda; 

Grau de Dependência II - idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida 
diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração 
cognitiva controlada; 

Grau de Dependência III - idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades 
de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo. 

5. Diagnóstico e justificativa 
Norteada pela legislação federal como política pública, a assistência social se constitui como direito do 
cidadão e dever do Estado, possui o caráter de Seguridade Social não contributiva e atua no âmbito da 
universalidade, garantindo o direito de acesso por todos os cidadãos que dela necessitam, provendo os 
mínimos sociais por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
garantindo o atendimento às necessidades básicas e de proteção integral. 
O Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais através do chamamento público será efetivado através 
de determinação judicial, atestando a real necessidade do acolhimento, de ambos os sexos, com diversos 
graus de dependência, são serviços que devem ser assegurados pela Política de Assistência Social em 
sua rede de proteção especial de alta complexidade. É previsto para idosos que não dispõem de 
condições para permanecer com a família, com vivência de situações de negligência, em situação de rua 
ou abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Como não dispomos deste serviço na 
rede socioassistencial do município, há necessidade de contratação na rede privada para bom 
atendimento da população idosa da cidade que se enquadre no perfil para acolhimento. 
 
6. Execução do serviço 
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 O serviço a ser executado de forma indireta pela Entidade a ser contratada, deverá estar de acordo com 

as normativas do Ministério de Desenvolvimento Social e a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, a 
partir do desenvolvimento de ações planejadas e previstas em PLANO DE TRABALHO que visem à 
garantia do sigilo e da privacidade das pessoas idosas acolhidas, respeitando os costumes, às tradições 
e às diversidades em relação aos ciclos de vida, aos arranjos familiares, a questão de raça/etnia, de 
crença, de gênero e orientação sexual, devendo permanecer acolhido até que seja possível o retorno à 
família de origem organizando-se em consonância com os princípios, diretrizes e orientações do Estatuto 
do Idoso e das “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Idosos” e das normas da ANVISA. 
Os atendimentos devem ser prestados de forma personalizada, garantindo a individualidade e, ainda em 
unidade institucional com característica domiciliar que acolha idosos com diferentes necessidades e graus 
de dependência. Deve a instituição assegurar a convivência dos idosos com familiares, amigos e pessoas 
de referência, de forma contínua, bem como promover o acesso às atividades culturais, educativa, lúdica 
e de lazer na comunidade.  
A capacidade de atendimento das unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária, assegurando o 
atendimento de qualidade, personalizado, com até 04 (quatro) idosos por quarto e as ações devem pautar 
no incentivo do desenvolvimento do protagonismo e do desenvolvimento das capacidades para a 
realização de atividades da vida diária, favorecendo condições para a independência e o autocuidado. 
 
7. Quanto à localização  
A unidade institucional deverá estar localizada no Município de Torres ou uma distância de até 100 
Quilômetros, favorecendo o não rompimento, a criação e/ou fortalecimento do vínculo familiar e 
comunitário junto aos serviços de proteção básica e especial.  
O serviço deverá ser executado em local de fácil acesso e de total segurança, possuir características 
residenciais com a estrutura física adequada, organizada de forma a atender aos requisitos previstos nos 
regulamentos existentes, em adequação às necessidades dos usuários, oferecendo condições de 
habitabilidade, higiene, salubridade, acessibilidade, individualidade e privacidade, num ambiente 
acolhedor, sendo o endereço institucional utilizado como referência domiciliar aos acolhidos; 
 
8. Do regulamento institucional  
A instituição deverá funcionar de acordo com as normas nacionais, sendo fator condicionante o de possuir 
Alvará de Funcionamento, Estatuto, Regulamento ou Regimento Interno, Inscrição no Conselho Municipal 
da Pessoa Idosa, Certidões Negativas Municipal, Estadual e Federal dentre outros aspectos relevantes a 
serem observados serem de natureza peculiar da pessoa idosa. 
 
9. Da forma de acesso  
Os encaminhamentos dos idosos para a ocupação das vagas junto à instituição de acolhimento deverá 
ser realizado num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ou em prazo inferior se assim constar em 
decisão judicial. Os acolhimentos serão executados exclusivamente através de determinação Judicial, 
encaminhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social que realizará a regulação das vagas. 
Conforme o Estatuto do Idoso através da Lei 10.741/03, no artigo 35 a forma de acesso ao acolhimento 
por parte do idoso que não poderá exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer benefício 
previdenciário ou de assistência para o acolhimento institucional, restando os 30% para cobrir as 
despesas que se fizerem necessárias como: fraldas, medicamentos, consultas médicas e vestimentas.  
 
10.  Especificação e operacionalização do serviço contratado 
A Entidade a ser contratada deverá implementar e executar o serviço de acordo e em respeito as 
normativas e diretrizes que garantem as seguranças afiançáveis pela política da pessoa idosa e voltadas 
as peculiaridades de cada usuário, ressaltando-se, abaixo, minimamente às orientações a serem 
seguidas, observados os demais itens constantes deste Termo de Referência. 
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 Ações 

 RESPONSABILIDADE Toda equipe de trabalho. 

 PÚBLICO ALVO Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de 
ambos os sexos, 

 CRITÉRIO E FORMA DE 
ACESSO 

Que tenham sido encaminhados via determinação judicial 

 VAGAS 48 (quarenta e oito) vagas (estimadas) 

 HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 

24(Vinte e quatro) horas ininterruptas 

 AÇÕES ARTICULADAS EM REDE com os serviços socioassistenciais e políticas 
públicas setoriais e intersetoriais, de execução direta ou indireta e comunitária, 
articuladas com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

 
11. Recursos humanos – Equipe mínima de referência exigida  

 

Função Qtde Descrição 

Cuidador 01 Para cada 20 idosos do grau I 
Cuidadores  02 Para cada 10 idosos do grau II 
Cuidador 01 Para cada 07 idosos do grau III 

Lavanderia 01 Para 30 idosos 
Limpeza 01 Para cada 100 metros quadrados 

Enfermeiro RT (a) 01 Atuar no seguimento 
11.1. Poderão ser listadas, descritas e obrigatoriamente justificadas em plano de trabalho as 
contratações de outras categorias profissionais que se tornem necessárias para a execução do 
serviço e o alcance das metas, de acordo com a IN 001/2017/SAS, como complementação do 
RH.  
 A Instituição deverá providenciar substituição para cada funcionário que entrar em gozo de 
férias e licença. 
 
 
 

Torres, 10 de setembro de 2021. 
 

 
 

Fábio da Rosa 
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, 

Portaria 017/2021. 
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                                          EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0356/2021 
 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

A EMPRESA .................................................................................inscrita no CNPJ 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 2021. 

 

 

 

________________________________________________ 

 

Assinatura do representante legal do declarante e CPF n°. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0356/2021 
 
 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A EMPRESA ...................................................................................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 2021 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura, nome e n° da identidade do declarante. 

Carimbo 
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 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0356/2021 

 

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Nº...../2021 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO 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.  
 
CONTRATADO : ..........................., inscrito no CNP/MF sob nº ....................., com endereço na Rua ..........., N 
.....– , ........................... representada pelo Sr. ..............,  Carteira CRM-RS nº........, inscrito no CPF sob nº 
...................., RS nº ................, residente e domiciliado no mesmo endereço a cima citado. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto 
O objeto é A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS COM 
IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, COM ATENDIMENTO 
EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL – ILPI 
 

Item Especificação valor unitário valor total 

    

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Do Fundamento Legal 
O presente contrato tem origem no Edital de Chamamento Público nº 356/2021, amparado na lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Do preço e forma do pagamento 
O preço dos serviços prestados será de R$ .... (.............  reais), conforme tabela, a partir de .....de.........até ..... 
de .......... de 20xx. 
O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente, de acordo com os 

idosos efetivamente acolhidos. 

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

responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.  

O pagamento será efetuado junto à Tesouraria Municipal através de transferência bancária conforme Ordem 

de Serviço nº 03/2013, em conta corrente indicada pela contratada, a qual deverá ser obrigatoriamente uma 

conta jurídica vinculada ao CNPJ da empresa contratada, à vista do documento fiscal apresentado, devendo 

este estar devidamente atestado pelo setor e servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento da 

execução do contrato. A liquidação e efetivo pagamento serão feitos em até trinta (30) dias, contados da 

entrega da nota fiscal junto a Secretaria Municipal de Fazenda, exceto por motivo devidamente justificado 

pela Administração. Os pagamentos obedecerão à ordem cronológica, conforme disposto no Decreto 

Municipal 214/2015. Caso o dia do pagamento seja feriado ou sem expediente na Prefeitura de Torres, o 

pagamento será efetuado no primeiro dia útil seguinte. 

- A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do n.º 

do contrato, do n° do empenho e o do nº da conta bancária a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do 

item e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. Conforme o caso deverá ser apresentado a 

declaração de Optante pelo Simples, informando o respectivo enquadramento, assinado pelo 

Contador/Técnico Contábil e pelo responsável pela empresa, a cada Nota Fiscal e/ou Fatura emitida, bem 

como demais documentos que tratem da dispensa de retenção de Impostos e Encargos Sociais, nos termos 
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 da Ordem de Serviço nº 07/2014, devendo a CONTRATADA estar com todas as obrigações trabalhistas, 

como INSS e FGTS em dia.  

- O Município disporá de um prazo de até 3 (três) dias úteis para ultimar o devido atesto. 

- Documentos de cobrança, rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento, serão formalmente 

enviados ao contratado no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados da data da sua apresentação. 

- Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser 

reapresentados num prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

- Em caso de rejeição da Nota Fiscal e/ou Fatura, motivada por erro ou incorreção, o prazo de até 30 (trinta) 

dias passará a ser contado a partir da data de reapresentação. 

- O Município não fará nenhum pagamento a Contratada, enquanto pendente a liquidação de qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

Os preços serão reajustados pelo Índice IPCA-IBGE (INDÍCE NACIONAL DE PREÇOS AO 
CONSUMIDOR AMPLO). 
 
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. 
 
CLÁUSULA QUARTA: Do prazo 
O presente pacto celebrado tem sua vigência a partir de …de ...... de 20xx até ... de ................... de 20xx, 
podendo ser aditado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de (60) sessenta meses (art.57, II, da Lei nº 
8.666/93). 
 
CLÁUSULA QUINTA: Da Dotação Orçamentária 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária : 
xxxxxxxxxxxxxx. 
  
CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6.1. O serviço a ser executado de forma indireta pela Entidade a ser contratada, deverá estar de acordo com 
as normativas do Ministério de Desenvolvimento Social e a Tipificação dos Serviços Sócio assistenciais, a 
partir do desenvolvimento de ações planejadas e previstas em PLANO DE TRABALHO que visem à garantia 
do sigilo e da privacidade das pessoas idosas acolhidas, respeitando os costumes, às tradições e às 
diversidades em relação aos ciclos de vida, aos arranjos familiares, a questão de raça/etnia, de crença, de 
gênero e orientação sexual, devendo permanecer acolhido até que seja possível o retorno à família de origem 
organizando-se em consonância com os princípios, diretrizes e orientações do Estatuto do Idoso e das 
“Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Idosos” e das normas da ANVISA. 
6.2. Os atendimentos devem ser prestados de forma personalizada, garantindo a individualidade e, ainda em 
unidade institucional com característica domiciliar que acolha idosos com diferentes necessidades e graus de 
dependência. Deve a instituição assegurar a convivência dos idosos com familiares, amigos e pessoas de 
referência, de forma contínua, bem como promover o acesso às atividades culturais, educativa, lúdica e de 
lazer na comunidade.  
6.3. A capacidade de atendimento das unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária, assegurando o 
atendimento de qualidade, personalizado, com até 04 (quatro) idosos por quarto e as ações devem pautar no 
incentivo do desenvolvimento do protagonismo e do desenvolvimento das capacidades para a realização de 
atividades da vida diária, favorecendo condições para a independência e o autocuidado. 
6.4. A unidade institucional deverá estar localizada no Município de Torres ou uma distância de até 100 
Quilômetros, favorecendo o não rompimento, a criação e/ou fortalecimento do vínculo familiar e comunitário 
junto aos serviços de proteção básica e especial.  
6.5. O serviço deverá ser executado em local de fácil acesso e de total segurança, possuir características 
residenciais com a estrutura física adequada, organizada de forma a atender aos requisitos previstos nos 
regulamentos existentes, em adequação às necessidades dos usuários, oferecendo condições de 
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 habitabilidade, higiene, salubridade, acessibilidade, individualidade e privacidade, num ambiente acolhedor, 

sendo o endereço institucional utilizado como referência domiciliar aos acolhidos; 
6.6. para efeito de remuneração, os serviços contratados deverão utilizar como referência a Tabela de 
Procedimentos, Anexo I,  realizada mediante pesquisa de preços pela Secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Das Obrigações da Contratada 
Para a execução dos serviços, objeto deste contrato, a Contratada se obriga a: 
a) executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações,  e prazos estipulados; 
b) reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste 

Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
c) atender as determinações regulares do representante designado pela Contratante; 
d) ampliar ou reduzir o objeto contratado, nos limites estabelecidos no parágrafo 1° do art. 65 da Lei n° 

8.666/93; 
e) manter preposto, aceito pela Contratante, para representá-lo na execução do Contrato; 
f) manter durante o período contratual todas as contribuições sociais e tributos federais, estaduais e 

municipais em dia; 
 
CLÁUSULA OITAVA: Das Obrigações da Contratante 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente, a Contratante obriga-se a: 
a) efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Segunda do presente instrumento, dentro do 

prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas; 
b) designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que deverá 

anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 
c) notificar a Contratada, imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na execução do Contrato. 

CLÁUSULA NONA: Da Responsabilidade das Partes 
I - São responsabilidades da Contratante: 
a) comunicar à Contratada acerca dos volumes de serviços ou fornecimentos, sua periodicidade e locais de 

entrega ou execução; 
b) pagar à Contratada pontualmente e com exatidão, os preços contratados; 
c) acompanhar e fiscalizar as condições de habilitação e qualificação da Contratada. 
II - São responsabilidades da Contratada: 
a) responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do presente Contrato; 
b) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste 

instrumento; 
c) zelar pela execução dos serviços com qualidade e perfeição; 
d) reembolsar pontualmente as partes do serviço ou fornecimento subcontratado, no limite admitido; 
e) manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Das Penalidades 
10.1- O Contratado ficara sujeito no caso de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes 
penalidades, garantindo o direito de ampla defesa: 
a) pela recusa e/ou atraso injustificado para a assinatura do termo de adesão e/ou prestação dos 

serviços, nos prazos previstos neste edital, contados da convocação feita, por escrito, pelo Município, será 

aplicada multa de 20 UFM's (Unidade Fiscal Municipal) por infração, até 2 (duas) infrações. Após, poderá, 

também, imputada à credenciada a pena prevista no artigo 87 da Lei 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e 

quatro) meses; 

b) pela prestação dos serviços em desacordo com o solicitado, aplicação de multa de 20 UFM's 

((Unidade Fiscal Municipal ), por infração, com prazo de até 3 (três) dias consecutivos para adequação dos 

serviços. Após 2 (duas) infrações e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser imputada à 

credenciada a pena prevista no artigo 87 da Lei 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;  
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 c) quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, referente aos serviços, aplicação 

de multa de 20 UFM's (Unidade Fiscal Municipal  por reincidência. Após 3 (três) reincidências e/ou após o 

prazo para adequação, poderá, também, ser imputada à credenciada, a pena prevista no artigo 87 da Lei 

8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

10.2- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
10.3- 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.  
10.4- Da aplicação das penas definidas, caberá defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação.  

10.5- A defesa prévia ou pedido de reconsideração relativos às penalidades dispostas será dirigido a Senhor 
Prefeito Municipal, o qual decidirá no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 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. 
Considera-se rescindido, automaticamente o contrato nas hipóteses de declaração de inidoneidade e 
suspensão do direito de contratar, prevista na cláusula anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Disposições Finais 
As partes aqui contratadas elegem o foro da cidade de Torres, para dirimir eventuais dúvidas que possam 
surgir na execução deste contrato. 
Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato será 
publicado em site oficial do Município de Torres. 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e 
de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de 
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD – n° 13.709, de 14 de agosto de 2018). 

 

XIII - INFORMAÇÕES 
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 das testemunhas abaixo.  
                                                                                                         
                                                                                                  Torres, ...... de ........... de … 2021. 

 
 

CONTRATANTE 
 

CONTRATADO 


