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EDITAL       Nº 052/2013 

CONVITE      Nº 021/2013 

 

  A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São Paulo, 

FAZ SABER, que se acha aberta a presente licitação, sob a modalidade 

CONVITE, tipo MENOR PREÇO o qual será realizada, processada e julgada 

com base na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 

Complementar 123/06 e demais legislações aplicadas, sendo que as 

propostas deverão ser entregues impreterivelmente na Secretaria da 

Prefeitura Municipal, sito à Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476, até às 

10:00 horas, do dia 13 de maio de 2013, ocasião em que serão abertos 

os envelopes, conforme solicitado no item 1 - DO OBJETO. 

 

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 

 

I - Anexo I - termo de referência; 

II - Anexo II - proposta de preços - formulário padrão; 

III - Anexo III - minuta do termo de contrato; 

 

1 - DO OBJETO: 

 

1.1 -  Constitui objeto da presente licitação, a contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços de revisão e 

reorganização da estrutura administrativa da prefeitura; revisão 

do estatuto dos servidores públicos; implantação do plano de 

carreiras: reorganização do quadro de pessoal dos servidores 

públicos; elaboração do estatuto do magistério público 

municipal, elaboração do plano de carreiras do magistério e 

reorganização do quadro de pessoal do magistério, tudo de acordo 

com as especificações do anexo I - termo de referência. 

 

1.2 -  Os serviços serão executados "in loco", através de visitas 

periódicas de até duas vezes por mês, ficando os técnicos 

disponíveis para consultas durante todos os dias úteis da 
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semana, no horário comercial, através de celular, msn, e-mail, 

etc. 

 

1.3 - Este licitação será executada pelo regime de empreitada 

por preço global, do tipo menor preço. 

 

2 - DO SUPORTE LEGAL: 

 

2.1 -  Esta licitação será regida pelas disposições da lei 

federal nº 8.666/1993, disposições deste edital e demais normas 

aplicáveis à matéria objeto de sua realização. 

 

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.1 -  As despesas com a execução das obrigações resultantes 

desta licitação serão suportadas, em caso de contratação, por 

conta do orçamento fiscal de 2013, na dotação com a seguinte 

classificação contábil: 

02- PREFEITURA MUNICIPAL 

020200 – DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

04123000220040000 – Manutenção das Atividades da Administração e 

Finanças 

33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

110000 – GERAL 

 

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO: 

 

4.1 - Os envelopes contendo as documentações e as propostas de 

preços deverão ser entregues no local determinado no 

preâmbulo deste edital, até as 10h00m do dia 13/05/2013, os 

quais deverão ser fechados e conter na parte externa e frontal, 

os seguintes dizeres: 

A 

Prefeitura Municipal de Ariranha - SP 
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Convite nº 021/2013 - Edital nº 052/2013 

Proponente: nome completo da empresa 

 

4.2 - O envelope deverá conter os documentos referentes à 

proposta de preços devidamente preenchidos e assinados pelo 

representante legal da licitante, sem emendas, rasuras ou 

ressalvas, na qual devem ser obrigatoriamente indicados: 

 

I - a descrição do objeto; 

II -  o prazo de validade da proposta, de no mínimo 60 (sessenta) 

dias; 

III -  condições de pagamento em consonância com o edital; 

IV - declaração expressa de: 

 

A) - não empregar menores, salvo na condição de aprendiz (art. 

7°, XXXIII, da constituição federal); 

B) - concordar com as condições estabelecidas no edital, 

ressalvado o direito recursal; 

C) - inexistência de fato impeditivo da licitante em participar 

de licitações públicas. 

 

4.3 - No preço ofertado deverá estar incluso o lucro, todas as 

despesas e custos, tributos de qualquer natureza e todas as 

despesas diretas ou indiretas, relacionadas com a contratação 

objeto da presente licitação. 

 

4.4 - Os proponentes não poderão, em hipótese alguma, sugerir 

posteriormente modificações nas condições de sua proposta, sob 

alegação de insuficiência de dados e ou informações sobre o 

objeto licitado. 

 

4.5 - A apresentação da proposta será considerada como evidência 

de que a proponente examinou criteriosamente este edital e 
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julgou-o suficiente para elaboração da proposta e os seus 

detalhamentos. 

 

4.6 - Os valores constantes da proposta deverão estar expressos 

em moeda nacional, discriminados unitário por mês e total para o 

período de seis (6) meses. 

 

4.7 -As licitantes ficam dispensadas da apresentação da 

documentação enumerada nos artigos 28 a 31, consoante o art. 32, 

§ 1º, da lei federal nº 8.666/1993. 

 

4.8 - A licitante poderá, em lugar da proposta, utilizar como 

substituto o próprio formulário padrão do anexo ii, preenchendo-

o de acordo com as instruções nele existentes. 

 

5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

5.1 - Além das empresas convidadas poderão participar desta 

licitação, as empresas cadastradas cuja atividade comercial seja 

pertinente ao objeto desta licitação, desde que manifestem 

interesse, com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) 

horas da data marcada como prazo final do recebimento dos 

envelopes (art. 22, § 3º, da lei federal nº 8.666/1993. 

 

6 -  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 

6.1 - A competente classificação das propostas será determinada 

através do critério de menor preço global proposto para execução 

da contratação objeto desta licitação, desde que obedecidas 

todas as especificações contidas no edital. 

 

6.2 - No caso de empate entre duas ou mais licitante a comissão 

permanente de licitações realizará sorteio entre as mesmas, 
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conforme preceitua o § 2º do art. 45, da lei federal nº 

8.666/1993. 

 

6.3 - Será desclassificada a proposta que: 

 

I - cujos preços não forem apresentados em moeda corrente do 

país; 

Ii - com valor global superior a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 

mil reais); 

Iii - que se mostrarem manifestamente inexeqüíveis; 

Iv - que não atenderem as exigências contidas neste edital, 

especialmente as do item 4; 

V - que contenham rasuras ou ressalvas que as invalidem; 

Vi - que ofertem qualquer vantagem não prevista neste edital. 

 

6.4 - Qualquer licitante poderá ser convocado para que no prazo 

que a comissão permanente de licitações lhe consignar, 

complementar informação ou prestar esclarecimento referente ao 

objeto desta licitação. 

 

6.5 -Se a comissão permanente de licitações considerar em 

condições de analisar e julgar as propostas no próprio ato de 

abertura dos envelopes poderá fazê-lo, caso contrário suspenderá 

os trabalhos pelo prazo necessário, e comunicará as empresas à 

classificação. 

 

6.6 - Encerrada a fase de classificação e julgamento, o processo 

será encaminhado ao prefeito municipal que, concordando com o 

relatório, homologará e adjudicará a licitação. Não concordando, 

devolverá o expediente à comissão permanente de licitações para 

refazimento da etapa impugnada, anulará ou revogará a licitação, 

assegurando-se, no caso de desfazimento do processo licitatório, 

o contraditório e a ampla defesa. 
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6.7 - Assegura-se à prefeitura o direito de, a qualquer tempo 

antes da contratação, revogar ou anular no todo ou em parte o 

presente procedimento licitatório, sem que caiba a qualquer dos 

licitantes o direito a indenização. 

 

7 - DO PROCEDIMENTO: 

 

7.1 - Até o dia 13 de maio de 2013, às 10:00 horas, serão 

recebidos os envelopes das empresas interessadas, e, no mesmo 

dia e horário em sessão pública, a comissão permanente de 

licitações procederá a abertura dos mesmos. 

 

7.2 - Na sessão pública, a licitante poderá se fazer representar 

por procurador ou pessoa devidamente credenciada por instrumento 

escrito firmado pelo representante legal da mesma, a quem sejam 

conferidos amplos poderes para representá-la em todos os qatos e 

termos do procedimento licitatório. 

 

7.3 - No caso de representação, o procurador ou a pessoa 

credenciada deverá exibir o instrumento que a habilita a 

representar a licitante, antes do início dos trabalhos de 

abertura dos envelopes. 

 

7.4 - Se o portador do envelope não detiver instrumento de 

representação ou este não atender ao disposto no subitem 7.2, 

tal pessoa ficará impedida de se manifestar sobre quaisquer 

fatos relacionados com a presente licitação. 

 

7.5 - Não serão aceitas propostas abertas ou enviadas via telex, 

e-mail ou fac-simile. 

 

7.6 - Da sessão pública realizada para a abertura dos envelopes, 

nem como daquela realizada em sessão reservada da comissão 

permanente de licitações, serão lavradas atas circunstanciadas. 
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7.7 - Das decisões da habilitação, bem como da classificação e 

desclassificação da proposta, cabe recurso, com efeito 

suspensivo, dirigido à comissão permanente de licitações, a ser 

interposto no prazo, conforme dispõe o art. 109, da lei federal 

nº 8.666/1993, protocolados no horário de expediente, junto ao 

setor de licitações. 

 

8 - DO PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 

8.1 - Os serviços objeto desta licitação deverão ser iniciados a 

partir de 1º de junho de 2013 

 

9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 

 

9.1 - Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da 

prefeitura, após término do diagnóstico e da entrega dos 

projetos de leis e/ou decreto, no prazo de até 30 (trinta), 

mediante a apresentação da nota fiscal correspondente aos 

serviços prestados. A prefeitura terá o prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas, contadas da apresentação do documento 

fiscal retro referido para processar o empenho correspondente. 

 

9.2 -As notas fiscais que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à contratada. 

 

9.3 - Os preços permanecerão irreajustáveis. Em caso de 

prorrogação do contrato originado deste certame, os preços 

ajustados inicialmente poderão ser reajustados, através de 

índice oficial acordado entre as partes. 

 

10 - DO CONTRATO: 
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10.1 -Após a adjudicação do objeto desta licitação, o licitante 

vencedor será convocado, através de publicação, e terá o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do contrato. 

 

10.2 -Se o licitante classificado em primeiro lugar, recusar ou 

não comparecer para assinatura do contrato ou documento que o 

substitua, depois de notificado para fazê-lo e dentro do prazo 

que lhe for concedido, poderá a prefeitura convocar os 

licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na 

respectiva ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 

nas condições propostas pelo primeiro classificado. 

 

10.3 -O contrato regular-se-á pelas suas cláusulas, disposições 

deste edital e demais normas da lei federal nº 8.666/1993. 

 

10.4 - A prefeitura rescindirá unilateralmente o contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

salvo motivo de força maior plenamente justificado, caso se 

verifique qualquer das hipóteses arroladas no art. 78, da lei 

federal nº 8.666/1993. 

 

11 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

11.1 - O prazo de vigência do contrato oriundo desta licitação 

será de 06 (seis) meses, a partir de 1º de junho de 2013. 

 

12 - DAS SANÇÕES: 

 

12.1 -Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará sujeito às sanções previstas na lei 8.666/93, que 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 
o licitante declara conhecer integralmente e demais penalidades 

legais. 

 

13 - DA DIVULGAÇÃO: 

 

13.1 -Serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos 

relativos à licitação e às condições para atendimento das 

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, na sede 

administrativa da prefeitura - setor de licitações, à Rua Dr. 

Oliveira neves, 476 - centro, em Ariranha - SP, nos dias úteis 

das 13h30m às 16h00m, ou pelo fone (017) 3576-9200. 

 

14 - DOS RECURSOS: 

 

14.1 -Dos atos praticados nesta licitação caberão recursos nos 

termos do art. 109 da lei federal nº 8.666/1993. Os recursos 

eventualmente interpostos deverão ser encaminhados à comissão 

permanente de licitações, e protocolados no horário de 

expediente na sede administrativa da prefeitura - setor de 

licitações, à Rua Dr. Oliveira neves, 476 - centro, em Ariranha 

- SP. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

15.1 -A prefeitura reserva-se o direito de aprovar a proposta 

que melhor atenda a seus interesses, obrigando-se o licitante 

vencedor ao cumprimento da proposta nas condições pactuadas, sem 

que caiba qualquer direito de reclamação ou indenização a favor 

do proponente e, sob pena de submeter-se às sanções previstas na 

lei federal nº 8.666/1993 e a lei federal nº 8.078/1990 (lei de 

proteção do consumidor). 

 

15.2 -A aceitação da proposta vencedora pela prefeitura, obriga 

sua proponente ao cumprimento integral do objeto desta 
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licitação, pelas condições oferecidas, não lhe cabendo direito a 

qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não 

previstos em sua proposta, quer seja por erro ou por omissão. 

 

15.3 -A prefeitura se reserva o direito de contratar ou não, o 

objeto desta licitação, sem que caiba aos participantes direito 

a indenizações ou reclamações. 

 

15.4 -A prefeitura se reserva o direito, a qualquer tempo, 

mediante comunicação prévia, de interromper a contratação caso 

se verifique a inviabilidade de sua continuidade. 

 

15.5 -É vedado a contratada ceder ou transferir o contrato sem 

estar expressamente autorizado por escrito pela prefeitura. 

 

15.5.1 -Qualquer cessão ou transferência feita sem autorização 

da prefeitura, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, 

além de constituir infração passível das combinações legais e 

contratuais. 

 

15.5.2 -Em caso de cessão ou transferência, expressamente 

autorizada pela prefeitura, a contratada permanecerá 

solidariamente responsável, tanto em relação à prefeitura, como 

perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as 

cláusulas e condições do contrato. 

 

15.6 -A participação nesta licitação implica na aceitação das 

condições da lei federal nº 8.666/1993, bem como das demais leis 

que possam direta ou indiretamente, atuar como normalidade ou 

reguladores do procedimento. 

 

15.7 -A licitante deverá analisar cuidadosamente o edital e a 

minuta do contrato, fornecidos para a licitação, levantando 

dúvidas ou falhas, de forma que sejam tomadas as providências 
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antes da apresentação da proposta, não podendo após a abertura 

da mesma, alegar omissão, desconhecimento de condições ou 

imperfeição do mesmo. 

 

15.8 -Para conhecimento público, expede-se o presente edital, 

publicando-o em seu inteiro teor, por afixação no local de 

costume no paço municipal, em conformidade com o art. 79 da lei 

orgânica do município. 

 

Ariranha, 03 de maio de 2013 

 

 

 

Fausto Junior Estopa 

Prefeito municipal 
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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Data base: 02/05/2013 

 

1 - DO OBJETO: 

 

1.1 - O presente termo de referência tem por objeto a contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços de revisão e 

reorganização da estrutura administrativa da prefeitura; revisão 

do estatuto dos servidores públicos; implantação do plano de 

carreiras: reorganização do quadro de pessoal dos servidores 

públicos; elaboração do estatuto do magistério público 

municipal, elaboração do plano de carreiras do magistério e 

reorganização do quadro de pessoal do magistério. 

 

1.2 - A contratação terá a duração de 06 (seis) meses, com 

vigência a partir de 1º de junho de 2013. 

 

2 - DO VALOR ESTIMADO: 

 

2.1 - O valor estimado do presente termo de referência é de até 

R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme 

discriminação abaixo: 

   

Item 
Quanti

dade 
Valor  

Valor 

total 
Descrição   

01 1,00 8.510,00 8.510,00 

Diagnóstico da legislação municipal 

sobre estrutura administrativa da 

prefeitura; estatuto dos servidores 

públicos; plano de carreiras: quadro 

de pessoal dos servidores públicos; 

estágio probatório e avaliação de 
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desempenho. 

02 1,00 6.080,00 6.080,00 

Diagnóstico da legislação municipal 

sobre estatuto do magistério público 

municipal, plano de carreiras e 

quadro de pessoal do magistério. 

03 1,00 18.250,00 18.250,00 

Prestação de serviços de revisão e 

reorganização da estrutura 

administrativa da prefeitura; revisão 

do estatuto dos servidores públicos; 

implantação do plano de carreiras: 

reorganização do quadro de pessoal 

dos servidores públicos, com entrega 

dos projetos de leis e/ou decreto. 

04 1,00 12.160,00 12.160,00 

Prestação de serviços de elaboração 

do estatuto do magistério público 

municipal, elaboração do plano de 

carreiras do magistério e 

reorganização do quadro de pessoal do 

magistério, com entrega dos projetos 

de leis e/ou decreto. 

    R$ 45.000,00 Valor global estimado da planilha   

 

3 - DO JULGAMENTO E PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

3.1 - No julgamento das propostas será considerada vencedora a 

licitante que ofertar o menor preço global e apresentar a 

proposta conforme modelo constante do anexo ii. 

 

4 - DO PAGAMENTO: 

 

4.1 - Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da 

prefeitura, após término do diagnóstico e da entrega dos 

projetos de leis e/ou decreto, no prazo de até 05 (cinco), 

mediante a apresentação da nota fiscal correspondente aos 
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serviços prestados. A prefeitura terá o prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas, contadas da apresentação do documento 

fiscal retro referido para processar o empenho correspondente. 

 

5 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 

5.1 - Obriga-se a futura contratada a executar os serviços em 

tela obedecendo aos critérios deste termo de referência, 

permitindo o acompanhamento e fiscalização da prefeitura, bem 

como se obriga ainda a: 

 

I - assumir integral responsabilidade pela qualidade dos 

serviços prestados; 

Ii - manter os empregados necessários, cumprindo todas as normas 

trabalhistas, tributárias, previdenciárias e securitárias 

referentes a estes trabalhadores, especialemente ao recolhimento 

das contribuições devidas ao inss, fgts e outras, não tendo a 

prefeitura nenhuma responsabilidade trabalhista para com estes 

empregados, nem solidária ou subsidiariamente; 

Iii - assumir, como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da execução do contrato, responsabilizando-se, 

também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

prepostos e subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que 

sejam causados a prefeitura e a terceiros; 

Iv - arcar com o pagamento de tributos federais, estaduais e 

municipais, tarifas, emolumentos e despesas resultantes da 

formalização do contrato e da execução de seu objeto. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA: 

 

6.1 - A prefeitura obriga-se: 

 

I - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
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Ii - permitir o livre acesso dos empregados da futura contratada 

às dependências da prefeitura para tratar de assuntos 

pertinentes aos serviços contratados; 

Iii - rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em 

desacordo com o contrato; 

Iv - proceder aos pagamentos do contrato, na forma e nos prazos 

pactuados; 

V - proporcionar todas as condições necessárias ao bom 

andamento da prestação dos serviços contratados. 

 

6.2 - a prefeitura não responderá por quaisquer ônus, direitos, 

obrigações ou compromissos assumidos pela futura contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como 

por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato 

praticado pela futura contratada, seus empregados, prepostos ou 

subordinados.   
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Anexo II 

Convite nº 021/2013 - Edital nº 052/2013 

Proposta de preços - formulário padrão 

 

 

Planilha excel 
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Anexo III 

Convite nº 021/2013 - Edital nº 052/2013 

 

Minuta de contrato 

 

 

Contrato nº ____/2013 

Convite nº 021/2013 - Edital nº 052/2013 

 

 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

revisão e reorganização da estrutura administrativa da 

prefeitura; revisão do estatuto dos servidores públicos; 

implantação do plano de carreiras: reorganização do quadro de 

pessoal dos servidores públicos; elaboração do estatuto do 

magistério público municipal, elaboração do  plano de carreiras 

do magistério e reorganização do quadro de pessoal do 

magistério, que entre si celebram a prefeitura do município de 

ariranha e a empresa __________ 

 

 

A prefeitura Municipal de Ariranha, inscrita no CNPJ sob o nº 

45.117.116/0001-43, entidade de direito público interno, com 

sede na rua oliveira das neves, nº 476 - centro, em ariranha - 

sp, doravante denominada prefeitura, representada pelo senhor 

fausto junior estopa, prefeito municipal, e, do outro lado, a 

empresa ___________, inscrita no cnpj/mf sob o nº __________, 

estabelecida na __________, em __________, doravante denominada 

contratada, neste ato representada pelo senhor __________, tendo 

em vista a homologação e adjudicação do Convite nº 021/2013 - 

Edital nº 052/2013, resolvem celebrar o presente contrato, o 

qual se regerá pela lei federal nº 8.666/1993 e pelas seguintes 

cláusulas e condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de revisão e 

reorganização da estrutura administrativa da prefeitura; revisão 

do estatuto dos servidores públicos; implantação do plano de 

carreiras: reorganização do quadro de pessoal dos servidores 

públicos; elaboração do estatuto do magistério público 

municipal, elaboração do  plano de carreiras do magistério e 

reorganização do quadro de pessoal do magistério, tudo de acordo 

com as especificações do anexo i - termo de referência. 

 

1.1.1 -Os serviços serão executados "in loco", através de 

visitas periódicas de até duas vezes por mês, ficando os 

técnicos disponíveis para consultas durante todos os dias úteis 

da semana, no horário comercial, através de celular, msn, e-

mail, etc. 

 

1.2 - Para todos os efeitos de direito e para melhor 

caracterização do objeto, bem como para definir procedimentos e 

normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 

contrato os documentos do Convite nº 021/2013 - Edital nº 

052/2013, e, em especial, a proposta de preços e documentos de 

habilitação da contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: 

 

2.1 - A contratada obriga-se a executar o objeto deste 

instrumento, especificado e quantificado na cláusula primeira, 

ao preço global de R$ __________, para o período de 6m (seis) 

meses, correspondendo a dois pagamentos no valor de R$ 

__________ e R$ __________, conforme sua proposta de preços 

datada de _____de maio de 2013. 
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2.2 -  As despesas com a execução das obrigações resultantes do 

presente contrato serão suportadas por conta do orçamento fiscal 

de 2013, na dotação com a seguinte classificação contábil: 

02- PREFEITURA MUNICIPAL 

020200 – DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

04123000220040000 – Manutenção das Atividades da Administração e 

Finanças 

33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

110000 – GERAL 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE: 

 

3.1 - Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da 

prefeitura, após término do diagnóstico e da entrega dos 

projetos de leis e/ou decreto, no prazo de até 30 (trinta), 

mediante a apresentação da nota fiscal correspondente aos 

serviços prestados. A prefeitura terá o prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas, contadas da apresentação do documento 

fiscal retro referido para processar o empenho correspondente. 

 

3.2 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à contratada. 

 

3.3 - Os preços permanecerão irreajustáveis. Em caso de 

prorrogação do contrato, os preços ajustados inicialmente 

poderão ser reajustados, através de índice oficial acordado 

entre as partes. 

 

CLÁUSULA QUARTA - RESCISÃO CONTRATUAL: 

 

4.1 - O presente contrato poderá ser rescindido a critério da 

prefeitura, sem que à contratada caiba qualquer indenização ou 

reclamação, nos seguintes casos: 
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I - Inobservância das especificações acordadas e/ou rejeição 

dos serviços na inspeção e recebimento; 

Ii - inadimplência de qualquer cláusula contratual e/ou da 

proposta ofertada. 

 

4.2 - A contratada, reconhece os direitos da administração, em 

caso de rescisão administrativa, prevista no art. 77 da lei 

federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

5.1 - Aplica-se ao presente contrato as sanções estipuladas na 

lei federal nº 8.666/1993. 

 

5.2 -A aplicação das penalidades não impede a prefeitura de 

exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados decorrentes de 

quaisquer faltas cometidas pela contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO/ALTERAÇÃO: 

 

6.1 - a vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses, 

contados a partir de 1º de junho de 2013. 

 

Cláusula sétima - da responsabilidade das partes: 

 

7.1. Além das responsabilidades resultantes da lei federal nº 

8.666/93, constituem obrigações e responsabilidades da 

contratada: 

 

I - executar os serviços de acordo com as especificações 

constantes do anexo i - termo de referência, bem como daquelas 

constantes de sua proposta, permitindo o acompanhamento e 

fiscalização da prefeitura; 
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II - assumir integral responsabilidade pela qualidade dos 

serviços prestados; 

III - manter os empregados necessários, cumprindo todas as normas 

trabalhistas, tributárias, previdenciárias e securitárias 

referentes a estes trabalhadores, especialemente ao recolhimento 

das contribuições devidas ao inss, fgts e outras, não tendo a 

prefeitura nenhuma responsabilidade trabalhista para com estes 

empregados, nem solidária ou subsidiariamente; 

IV - assumir, como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da execução do contrato, responsabilizando-se, 

também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

prepostos e subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que 

sejam causados a prefeitura e a terceiros; 

V - arcar com o pagamento de tributos federais, estaduais e 

municipais, tarifas, emolumentos e despesas resultantes da 

formalização do contrato e da execução de seu objeto. 

 

7.2. A prefeitura obriga-se: 

 

I - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

Ii - permitir o livre acesso dos empregados da contratada às 

dependências da prefeitura para tratar de assuntos pertinentes 

aos serviços contratados; 

Iii - rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em 

desacordo com o contrato; 

Iv - proceder aos pagamentos do contrato, na forma e nos prazos 

pactuados; 

V - proporcionar todas as condições necessárias ao bom 

andamento da prestação dos serviços contratados. 

 

7.2.1 - A prefeitura não responderá por quaisquer ônus, 

direitos, obrigações ou compromissos assumidos pela contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem 

como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de 
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ato praticado pela contratada, seus empregados, prepostos ou 

subordinados.   

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

 

8.1 - Fazem parte integrante deste instrumento os documentos 

constantes do Edital nº 052/2013, respeitando o disposto no 

convite nº 021/2013 e seus anexos e observações, tendo plena 

validade entre as partes contratantes. 

 

8.2 - A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações 

cometidas contra disposições deste contrato, não exime o 

infrator de ser exigida, a qualquer tempo, seu cumprimento 

integral. 

 

8.3 -O presente contrato é regido pela lei federal nº 8.666, de 

21/06/1993 e legislação subseqüente. 

 

8.4 - Fica eleito o foro da Comarca de Santa Adélia - SP, para 

dirimir eventuais litígios oriundos do presente contrato. 

 

8.5 - e, por assim acordarem, firmam este instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo 

assinadas. 

 

Ariranha, xx de xxxxx de 2013 

 

 

--------------------------- ------------------------- 

Prefeitura 

 

Contratada 

--------------------------------- ----------------------------------- 

Testemunha Testemunha 

 


