TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1. Contratação de empresa especializada na realização de Processo Seletivo Municipal,
incluindo preparação, elaboração, confecção de editais e provas, correção, análise e
julgamento de recursos e processamento de resultados de todo o processo.
2. JUSTIFICATIVA:
2.1 No âmbito administrativo, conforme disciplina a constituição Federal, todo o
investimento em cargos públicos deverá ser efetivado através de Exame em Concurso
Público e/ou Processo Seletivo Simplificado realizado pelo ente interessado. Assim a
Administração Municipal em conformidade ao disposto no art. 37, inciso IX da Constituição
Federal, e seus princípios basilares de uma eficiente Administração Pública.
2.2 Visa recrutar e selecionar candidato que seja qualificado e habilitado para bem
desempenhar suas funções e colaborar para o constante aperfeiçoamento dos serviços
prestados pela Prefeitura. Assim, procederemos à seleção de forma a atender aos requisitos
para cada colocação, com vistas ao interesse público. Para tanto, imperiosa é a contratação
de uma empresa especializada na realização do Processo Seletivo Simplificado, haja vista a
especificidade do certame e as inúmeras variáveis que influenciam na seleção, aliada à
celeridade que se exige em razão do déficit já existente.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Funções
Agente Combate às Endemias

Requisitos

Tipo de
prova
Objetiva

Quantidade
Quantidade Vagas

Ensino Médio
Cadastro
Completo
Reserva
Agente Comunitário de Saúde
Ensino Médio
Objetiva
005
Completo
Visitador
Ensino Médio
Objetiva
005
Completo
3.1. Elaborar os instrumentos normativos do Processo Seletivo (Edital e Anexos) que serão
preparados baseados nas informações e dados definidos com a Comissão do Processo
Seletivo da Prefeitura Municipal de Jaciara;
3.1.1. O referido Edital e seus anexos somente serão divulgados após conferência da
Comissão de Processo Seletivo, a qual deverá ser nomeada pela contratante, seguindo os
critérios que julgar necessário, pois a comissão será responsável pela escolha de conteúdo,
formas e critério de avaliação e quantidade de questões da prova objetiva.
3.1.2. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com este Termo e futuro Contrato.
3.1.3. A Contratada terá um prazo de 90 (Noventa) dias corridos para a conclusão dos
serviços, a contar da data da assinatura do contrato até a homologação do seletivo.
Podendo ser prorrogado mediante comunicação antecipada e devidamente aceita pela
Prefeitura.
3.1.4. A Contratada compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação
de regência quanto aos serviços acordados.
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3.1.5. O Contratante nomeará Fiscal de Contrato para a fiscalização do cumprimento das
cláusulas do contrato e Comissão Organizadora para acompanhar os serviços executados.
3.1.6. O Fiscal de Contrato exercerá, mediante a fiscalização do contrato, o
acompanhamento dos serviços objeto do contrato, sendo que a ação ou omissão total ou
parcial da fiscalização do contrato não exime a instituição contratada de quaisquer de suas
responsabilidades.
3.1.7. A Comissão Organizadora estará à disposição da instituição contratada para fornecer
informações, necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados.
3.1.8. A Comissão Organizadora terá acesso e plenos poderes para praticar atos que se
destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito, tais como:
a) Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições
estabelecidas no contrato;
b) Proceder à verificação e à aprovação dos documentos, dos serviços do objeto do contrato
encaminhado pela instituição contratada;
c) Instruir a instituição contratada quanto à prioridade dos serviços a serem executados;
3.1.9. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos serviços em desacordo
com as especificações técnicas exigidas.
3.1.10. Assinar o contrato com o órgão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do
recebimento da convocação;
a) Apresentar cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação da Comissão
Organizadora do Processo Seletivo, onde estejam discriminados todos os prazos em que as
etapas das avaliações devem ser executadas;
b) Planejamento preliminar, a ser submetida à apreciação da Comissão Organizadora do
Processo Seletivo discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem adotados
relativamente à elaboração de editais e divulgação, inscrições de candidatos, “inclusive dos
portadores de deficiência”, cadastramento dos candidatos, seleção dos profissionais que
comporão a banca examinadora, critérios para elaboração de conteúdos e questões das
provas, confecção dos cadernos de provas e folhas de resposta, reprodução do material,
logística para a aplicação das provas, aplicação das provas, métodos de segurança a serem
empregados para a elaboração das provas, para a identificação dos candidatos e para a
aplicação das provas, avaliação das provas, divulgação dos resultados das provas,
encaminhamento de recursos, apreciação dos recursos, serviços de informação e apoio aos
candidatos.
3.2. Prestar os serviços com assiduidade, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei;
3.2.1. Assessorar a Prefeitura na elaboração de regulamento, Editais, Portarias e Decretos;
3.2.2. Assessoria Jurídica nas questões relacionadas ao Processo Seletivo;
3.2.3. Elaboração da ficha de inscrição;
3.2.4. Disponibilização de site para a realização das inscrições com geração de boletos e
outras ações pertinentes ao concurso tais como editais, cronograma, decretos etc.;
3.2.5. Elaborar as provas por profissionais específicos de cada área;
3.2.6. Aplicar as provas teóricas, no município;
3.2.7. Prestar Assessoria para organização do espaço e pessoal (fiscais) para a aplicação das
provas;
3.2.8. Encaminhamento do gabarito oficial das provas;
3.2.9. Corrigir as provas escritas, e avaliar as provas;
3.2.10. Analisar e responder os recursos, caso ocorram;
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3.2.11. Correção das provas escritas, processamento dos resultados e classificação dos
candidatos aprovados;
3.2.12. Reprodução das provas e documento necessários à aplicação do concurso;
3.2.13. Manter sigilo absoluto na elaboração das provas, sob pena de responder civil e
criminal caso haja comprovação de favorecimento a candidato, pela divulgação do
conteúdo, devendo ainda ressarcir o erário público de todas as despesas caso haja
divulgação do conteúdo, devendo ainda ressarcir o erário público de todas as despesas caso
seja necessário a realização de outro Processo Seletivo.
3.2.14. Hospedagem, alimentação e locomoção da equipe responsável pela aplicação das
provas;
3.2.15. Oferecer os recursos humanos, dispondo de “fiscais e coordenadores”, e ainda os
materiais necessários ao bom desempenho dos trabalhos a serem prestados para a
Contratante durante a realização das provas;
3.2.16. Receber o pagamento, conforme está disposto neste Termo de Referência,
respeitando todas as etapas;
3.2.17. Atender a execução na sua totalidade ou parceladamente, ficando assim, a critério
do Contratante;
3.2.18. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Contratante, no tocante a prestação de
serviço, assim como ao cumprimento das obrigações previstas em Contrato;
3.2.19. Comunicar ao Contratante com antecedência mínima de 30 (trinta) dias o interesse
em rescindir o contrato;
3.2.20. Acatar as ordens da Contratante efetuando os serviços nos locais indicados;
3.2.21. Responder Civil e Criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por
dolo ou culpa no cumprimento do contrato venha, direto ou indiretamente, provocar, a
administração ou a terceiros;
3.2.22. Comunicar imediatamente à Contratante, qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
3.2.23. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste Termo e
Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo as supressões
acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
3.2.24. Se a licitante vencedora se recusar a assinar ou retirar a Ordem de Fornecimento
injustificadamente, decairá do direito de fornecimento do objeto adjudicado, sujeitando-se
às penalidades.
3.2.25. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do
contrato, correndo a expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo ou em
parte, de serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções durante ou após sua
prestação.
3.2.26. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista,
previdenciária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como por
encargos relativos à alimentação, transporte e outros benefícios de qualquer natureza,
decorrentes da relação de emprego do pessoal que venha a ser contratado para a execução
de serviços incluídos no objeto do contrato.
3.2.27. Os locais de aplicação das provas deverão ser selecionados entre aqueles que
possuam infraestrutura adequada para permitir a boa acomodação física dos candidatos,
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facilidade de acesso, inclusive para candidatos com deficiência, e sinalização para orientar a
movimentação dos candidatos no dia das provas.
3.2.28. Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, inclusive
adaptados a necessidades especiais bebedouros coletivos, iluminação e ventilação
adequada.
3.2.29. As provas deverão aplicadas neste município, nas instalações que a contratada
indicar.
4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Executar os serviços do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de
Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;
b) Encaminhar a Nota Fiscal dos serviços para posterior encaminhamento à Secretaria
Municipal da PREFEITURA a fim de efetivação do pagamento devido;
c) Apresentar, junto com a Nota Fiscal, os documentos que comprovem a regularidade
com a Seguridade Social (CND), o FGTS (CRF) e quitação de tributos e contribuições
municipais;
d) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente;
e) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda
que ocorridos em dependências da PREFEITURA;
f) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a
devida anuência da PREFEITURA;
g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços prestados;
h) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i) Para aquelas empresas que utilizarem dos critérios de desempate de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, tais condições deverão ser mantidas durante toda a vigência
da contratação;
j) A(s) CONTRATADA(s) compromete(m)-se-á dar total garantia quanto à qualidade dos
serviços prestados, bem como efetuar a correção imediata, e totalmente às suas expensas
de qualquer fase do serviço realizado com vícios.
k) Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros, por culpa
ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da
presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da
fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante;
l) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação desta licitação;
m) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
n) Providenciar para que seus empregados cumpram as normas internas relativas à
segurança do Contratante;
o) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de
representante ou preposto, para tratar com o Fiscal de Contrato, dos assuntos
relacionados com a execução do Contrato;
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p) Comunicar ao Fiscal de Contrato qualquer irregularidade relacionada com a execução
dos serviços;
q) Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a
ocorrer ao Município ou a terceiros, decorrentes da própria execução dos serviços;
r) O licitante vencedor se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos
serviços ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, conforme as exigências
deste Termo e da licitação, reservando à Prefeitura o direito de recusá-lo caso não
satisfaça aos padrões especificados;
s) Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços;
t) Cumprir os prazos de execução e demais atividades afins, sob pena de aplicação de
sanções administrativas.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
CONTRATANTE:
a) Efetuar os pagamentos decorrentes deste contrato nos termos e condições avençadas;
b) Fiscalizar, através de pessoa previamente designada, a execução do Contrato;
c) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto deste Contrato;
d) Aplicar à empresa vencedora penalidade, quando for o caso;
f) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
g) Permitir o livre acesso dos funcionários da empresa ao local dos trabalhos;
h) Responsabilizar-se pelas licenças necessárias.
6. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será realizado em três parcelas, sendo a primeira parcela
correspondente:
a) 40% (quarenta por cento) do valor, após o termino das inscrições;
b) 30% (trinta por cento) do valor quando da publicação dos locais de provas;
c) 30% (trinta por cento) do valor quando da publicação do resultado final;
6.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos serviços, o
número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento;
6.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão
devolvidas para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas;
6.4. A Contratada deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal (is) /fatura(s), emitida(s) para fins
de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
6.4.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às
de terceiros;
6.4.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
6.4.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicílio
sede da licitante vencedora;
6.4.4. Certidões Negativas de Débito Trabalhista – TST;
6.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, na pendência de qualquer uma das
situações especificadas no item e subitem 10, sem que isso gere direito a alteração de
preços ou compensação financeira;
6.5.1. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva serviços realizados;
6.6. A Prefeitura não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança
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em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação
de “factoring”;
6.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável;
6.8. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto,
o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida
Lei Complementar;
6.9. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade do Contratado.
7. LOCAL
LOCAL E PRAZO DE REALIZAÇAO:
7.1. As provas deverão ser aplicadas no Município de Jaciara, e em local indicado pela
administração, o qual será escolhido segundo as necessidades;
7.2. O prazo de entrega dos serviços será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da
data da assinatura do contrato, até a homologação do Processo Seletivo.
8. DO VALOR ESTIMADO E VALOR DE REFERÊNCIA:
REFERÊNCIA:
8.1. A remuneração dos serviços prestados será no Valor Percentual Global de no máximo
99% (noventa e nove por cento) dos valores recebidos a título de taxa de inscrição
Processo Seletivo, até o limite de R$. 17.000,00 (dezessete mil reais).
8.2. Os Valores das Taxas de Inscrição serão de R$ 40,00 (quarenta) reais, para o cargo de
nível Médio. Obs: A estimativa de candidatos inscritos no processo seletivo é de 400
(quatrocentos) candidatos.
8.3. Os valores das taxas de inscrição serão depositados em conta única do Tesouro
Municipal, por meio de Guia de Recolhimento, ao passo em que a Contratante abrirá uma
conta especifica para este fim;
8.4. Todos os encargos, bem como, eventuais taxas e/ou tarifas bancárias ficarão por conta
da CONTRATANTE.
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1. As despesas com as aquisições ora requeridas, correrão à conta do Exercício vigente
ao ano corrente da prestação do serviço, e por fontes de recursos próprios, conforme
abaixo, devendo o restante onerar recursos orçamentários futuros, efetivamente
consignados para esse fim.
10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
SERVIÇOS:
10.1. A fiscalização será exercida pela fiscal de contratos nomeado pela prefeitura;
10.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato;
10.1.2. A fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da
Contratada, referentes aos empregados alocados na execução do contrato;
10.1.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices
de produtividade.
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10.2. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993;
10.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.
11. CONDIÇÕES GERAIS:
11.1. A proponente deverá aceitar todos os termos deste termo de referência, bem como,
contrato e outros serviços acordados entre as partes, o quais serão dados ciência a
contratada.
Jaciara, 17 de março de 2021.

Wellington Raimundo dos Santos
Secretário Municipal de Governo
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MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº xxx/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 580-01/2021
CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACIARA E DE OUTRO A SOCIEDADE
EMPRESÁRIA ________________, PARA O
FIM QUE ESPECIFICA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.135/0001-16,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado
pela sua Prefeita Municipal, Srª. ANDREIA WAGNER, brasileira, contadora,
portadora da Cédula de Identidade RG n.º 970.179 SSP/RS e inscrita no CPF sob
o n.º 632.656.721-15, e de outro lado, a Sociedade Empresária
_________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________,
estabelecida à ________________, nº ______, Bairro: ___________, na cidade
de ________________ - CEP: ___________, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representado por seu representante,
Senhor _______________________________, portador da Cédula de Identidade
nº _________, expedida pela _________ e do CPF nº _____________,
RESOLVEM celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, em
conformidade com o que consta do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58001/2021, referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021, sujeitando-se as
partes às disposições do Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, alterado
pelo Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, e da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, com suas ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a “Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços técnicos especializados em Realização de
Cálculos Atuarial, com Revisão de Segregação de massa no Município de
Jaciara-MT”, conforme especificações e demais elementos constantes do Edital
e seus Anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
Este Contrato guarda conformidade com a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
001/2021 e seus Anexos, vinculando-se, ainda, à Proposta de Preços da
CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos constantes do
Processo nº 580-01/2021 que, independentemente de transcrição, fazem parte
integrante e complementar deste Instrumento.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA dar fiel cumprimento à execução do
objeto deste Contrato e, em especial:
3.1 Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligência e
perfeição;
3.2 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou repetir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento
contratual;
3.3 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado.
3.4 Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços
complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente,
serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através
de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado;
3.5 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário,
fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;
3.6 A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações
pertinentes aos serviços objeto deste Contrato;
3.7 A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços
de acordo com Cronograma das atividades, com acompanhamento através da
Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Secretaria de Governo que
se encarregará de repassar as orientações para a realização do mesmo;
3.8 Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta,
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço.
3.9 A CONTRATADA deverá manter profissionais qualificados disponíveis de
acordo com as requisições para atender ao objeto, nos horários normal de
expediente e quando solicitado em horário extraordinário;
3.10 A CONTRATADA deverá manter canal de comunicação, quais sejam:
correio eletrônico (e-mail), telefone fixo, telefone móvel (celular), disponíveis para
acesso e fornecimento de informações em horário comercial e outros meios de
contatos necessários para sanear dúvidas quanto aos serviços contratados;
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3.11 A CONTRATADA deverá submeter-se à fiscalização por parte da
contratante, acatando as determinações e especificações contidas no presente
Termo de Referência;
3.12 A CONTRATADA deverá utilizar de forma privativa e confidencial, os
documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Jaciara/MT para a
EXECUÇÃO do Contrato.
3.13 A CONTRATADA deverá cumprir todos os constantes do TERMO DE
REFERÊNCIA;
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Compete ao CONTRATANTE:
4.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar
a nota fiscal/fatura após a realização dos serviços, objeto desta licitação;
4.2 Efetuar o pagamento à Contratada;
4.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação
pertinente, quando for o caso;
4.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham
a ser solicitados pela Contratada;
4.5 Documentar as ocorrências;
4.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do
objeto da Licitação;
4.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com o
contrato;
4.8 Fica a Secretaria Solicitante da CONTRATANTE, responsável pelo
acompanhamento, fiscalização dos serviços, objeto deste Instrumento Contratual;
4.9 Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;
4.10 Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao
bom e fiel cumprimento do objeto deste Contrato;
4.11 Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade
relacionada aos serviços prestados e andamento.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
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Os serviços deste contrato serão realizados por uma só pessoa jurídica, sendo de
sua total responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em
cumprindo todas as exigências do Edital e seus Anexos.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PADRÕES DE QUALIDADE.
Quaisquer serviços que não atendam os padrões de qualidade serão recusados,
não sendo, inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos
determinantes da recusa, sujeitando-se ainda à CONTRATADA à aplicação de
sanções administrativas, correspondentes aos atrasos no cronograma de
implantação não justificados.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
Este Contrato vigorará por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO
Pela execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, o valor máximo limitado de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXX), para
o período de 90 (noventa) dias, conforme valores negociados e fixados na
Dispensa de licitação, em consonância com as medições devidamente atestadas
pelos responsáveis.
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO
9.1 O pagamento do presente contrato será efetuado em até 30 (trinta) após a
entrega de 02 (DUAS) ETAPAS, desde que os serviços tenham sido efetivamente
autorizados pela CONTRATANTE, mediante requerimento protocolado
apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura e cópia do contrato;
9.2 O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura
estiver atestada pela fiscalização. A nota fiscal deverá ser emitida posteriormente
à emissão do empenho, acompanhada dos seguintes comprovantes devidamente
quitados, já exigíveis, em cópia, respeitada a periodicidade de exigência dos
documentos:
a) A Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS.
b) A Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS.
c) A Certidão Negativa Municipal.
d) A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
Etapas

Atividades

Percentual

01

Na coleta dos dados;

50%

02

Na entrega final dos serviços

50%
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9.3 Caso a Contratada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às
penalidades;
9.4 A prestação dos serviços, objeto deste Edital, poderá ser realizado e
fiscalizado por intermédio do Setor de Serviços e Compras e do próprio Setor que
o solicitou;
9.5 Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo
para pagamento iniciará após a regularização, sem ônus para a Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à
conta da seguinte dotação orçamentária:
01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a
Secretaria de Finanças.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS
Os preços para a prestação os serviços do objeto deste Instrumento serão fixos e
não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos
estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja
algum desequilíbrio econômico-financeiro ou fato superveniente, devidamente
comprovado, cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua solicitação,
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal
de Jaciara, na forma prevista no Artigo 5º do Decreto nº 2.271, de 07.07.97.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12. Será fiscal do contrato a Srª. CRISTIANE PEREIRA DA SILVA, designada
como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria de Administração e Finanças, pela
Portaria Nº 104/2021 de 01 de fevereiro de 2021, aos quais competirão dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da prestação do serviço, que de tudo dará ciência
à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações.
12.1 A fiscalização de que trata o caput desta Cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade na realização dos serviços e, na ocorrência desta, não implica em
co-responsabilidade do CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no
art. 70, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
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Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do
art. 65, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo,
numerado em ordem crescente e publicado no veículo de publicidade oficial do
Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido
pela legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais
assumidas pela CONTRATADA, ou a infringência de preceitos legais pertinentes,
o CONTRATANTE poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a
gravidade da falta cometida, as seguintes sanções:
a) advertência, por escrito;
b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos
produtos ou em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor
total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
contado do recebimento da notificação;
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02
(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da
natureza e gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF,
ou nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o
inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula
e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em
comento.
15.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE,
a CONTRATADA ficará isenta das penalidades supramencionadas.
15.2 A multa referida no caput desta Cláusula será recolhida diretamente ao
CONTRATANTE, no prazo acima previsto, ou descontada dos pagamentos,
eventualmente, devidos pela Administração, da garantia ou, ainda, cobrada
judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações.
Página 13 de 15

15.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos
autos do processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.
16.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
16.2 A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, na ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da
Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações, notificando-se a
CONTRATADA com antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias corridos;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE; ou
c) judicial, nos termos da legislação.
16.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla
defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento
serão resolvidos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas
administrativas federais que regem a matéria.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
O CONTRATANTE providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no
Jornal Oficial dos Municípios, no prazo de até vinte dias da data de sua
assinatura, conforme dispõe o art. 20, do Decreto nº 3.555/2000, atualizado.
CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato
vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da
Justiça Comum, da Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que
for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente;
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E, assim, por estarem de pleno acordo, após lido e achado conforme, as partes
firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem.

Jaciara-MT, XXX de XXXX de 2021.

ANDREIA WAGNER
Prefeita Municipal

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TESTEMUNHAS:
______________________________
_______________________________ Adrielle da Silva Mota
Adevanir
Marcos Rodrigues de Araujo
CPF: 041.582.921-66
CPF: 025.586.981-92
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