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DISPENSA DE LICITAÇÃO - TERMO DE JUSTIFICATIVA 

 

Objeto: Contratação de serviços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Administração do município 

de Gaúcha do Norte-MT, conforme solicitado. 

BASE LEGAL: Art. 24 incisos II, IX da Lei de Licitações - Lei 8666/93 e no Decreto nº 9.412/2018 e 

Lei municipal nº 861/2018. 

CONTRATADO: K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA, inscrita no CNPJ: 

11.761.650/0001-76, estabelecido no município Lobato Paraná/PR. 

 

VALOR R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) 

 

O MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE-MT, pessoa jurídica de direito público municipal, 

com sede administrativa à Av. Brasil, QD. 110 nº 1.200 - Centro, Gaúcha do Norte/MT, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF nº 01.614.539/0001-01, representado por seu Gestor, o senhor Prefeito 

Municipal VONEY RODRIGUES GOULART, brasileiro, solteiro, pecuarista, residente e domiciliado 

na cidade de Gaúcha do Norte, inscrito no CPF nº. 402.603.301-59, pelo valor ser abaixo do 

permitido pela Lei 8666/93 e suas alterações e na Lei  Municipal nº 861 de 02 de outubro de 2018. 

e no Decreto nº 9.412/2018. Conforme considerações seguintes: 

 

CONSIDERANDO que os valores apresentados estão em conformidade com os 

praticados no mercado, e se apresentam de maneira vantajosa para a Administração, inclusive, 

quanto às condições de prestação dos serviços e o valor percentual permitido pela Lei de licitações 

8666/93 e pela Lei Municipal nº 861/2018 de 02 de outubro de 2018;  

 Inicialmente cumpre esclarecer que a dispensa ora proposta tem por objetivo 

atender as necessidades imediatas e precípuas da Administração Municipal, visando manter o 

funcionamento de todo setor da administração, pois como é de conhecimento de todos, para 

haver a contratação de funcionários públicos tem por legalidade o concurso ou Processo Seletivo, 

nesse caso abriremos vagas para o Processo Seletivo para sanar todas os cargos necessárias que 

precisamos, para dar continuidade aos serviços prestados aos munícipes. 

CONSIDERANDO a necessidade e urgência do município em contratar servidores 

públicos por meio do Processo Seletivo para dar início aos serviços prestados à população;  

CONSIDERANDO a urgência em contratar profissionais de todas as áreas da 

administração incluído todos os setores de saúde, educação, obras entre outros; 
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CONSIDERANDO  o que dispõe o art. 24 inciso II e IV da Lei Federal n.8666/93 e 

Lei nº 13.303 de 30 de Junho de 2016:  

 

Art. 24. É dispensável a licitação: (Vide Lei nº 12.188, de 2.010) Vigência:  

II - para outros serviços e compras de valor até 

10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 

anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se 

refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 

vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 

9.648, de 1998).  

LEI Nº. 861, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018. 

“Dispõe sobre a correção e atualização monetária dos valores constantes 

nos incisos I e II do art. 23 e incisos I e II do art. 24 da lei nº 8.666/93, de 21 

de junho de 1993, com base no Decreto Federal 9412 de 18 de junho de 

2018, os quais passam a vigorar nos procedimentos licitatórios realizados 

no município de Gaúcha do Norte – Estado de Mato Grosso e dá outras 

providências”. 

Art. 3º. É dispensável a licitação:  

II. para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea a, do inciso II do artigo anterior, ou seja, de valor 

até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 

 

Assim, a situação narrada coaduna perfeitamente com o dispositivo legal (Art. 

24, II da Lei nº. 8.666/93 art. 29 das 13.303 de 30 de Junho de 2016), autorizando a contratação 

pretendida por dispensa de licitação.  

Analisando os autos e diante do histórico que apresenta, faz-se necessário que a 

contratação seja feita em caráter de urgência e com dispensa de licitação, uma vez que a 

Administração, justifica a necessidade da contratação, sendo que esses serviços atenderá toda a 

população que aqui reside. 

A dispensa por emergência tem lugar quando a situação que a justifica exige da 

Administração Pública providências rápidas e eficazes para debelar ou, pelo menos, minorar as 

consequências lesivas à coletividade. Nesse sentido, ensina Antônio Carlos Cintra do Amaral: 

A emergência é, a nosso ver, caracterizada pela inadequação do procedimento 

formal licitatório ao caso concreto. Mais especificamente: um caso é de 

emergência quando reclama solução imediata, de tal modo que a realização de 

licitação, com os prazos e formalidades que exige, pode causar prejuízo à empresa 
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(obviamente prejuízo relevante) ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 

serviços ou bens, ou, ainda, provocar a paralisação ou prejudicar a regularidade 

de suas atividades específicas. Quando a realização de licitação não é 

incompatível com a solução necessária, no momento preconizado, não se 

caracteriza a emergência. (AMARAL, 2001:4). 

Vale destacar ainda a definição de Marçal Justen Filho: 

No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de 

atendimento a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco 

de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação 

pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo 

licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores. (JUSTEN 

FILHO, 2002:239). 

Em razão do dever de garantir os serviços do município não podendo correr o 

risco de adia-los, devendo buscar na lei e nos princípios norteadores da Administração Pública uma 

forma de solução que vá ao encontro do interesse público, e em razão do valor está abaixo do 

mercado, os serviços do mesmo já ser conhecido por essa administração sendo que é de ótima 

qualidade e sem nenhuma restrição, e não havendo tempo hábil para realização de licitação, haja 

vista a possibilidade de causar prejuízos ao atendimento dos munícipes urge lançar mão do 

dispositivo legal supracitado para promover a contratação direta, com dispensa de licitação.  

Diante do exposto, solicito a contratação dos serviços descritos acima. 

 

 

 

 

NEUSA PETREKIC 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

1 – OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.1 - Este Termo de Referência tem por finalidade orientar a(s) PROPONENTE(S) interessada em 

participar do certame para Registro de Preços para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA 

PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

para suprir as demandas do município, conforme segue abaixo:  

ITEM SERVIÇOS UND. VALOR 

MÉDIO 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 

PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO JUNTO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE – MT.  

SERVIÇOS 

 

 

17.400,00 

TOTAL: 17.400,00 
 

1.2. A empresa interessada em executar os serviços descritos no item 1, deverão cumprir as 

seguintes especificações que compõe o objeto:  

a) Elaboração de portaria para a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado;  

b) Elaboração de Editais;  

c) Edital de abertura de inscrições;  

d) Edital de Inscrições Indeferidas;  

e) Edital de convocação para as provas objetivas;  

f) Edital de divulgação dos gabaritos;  

g) Edital do resultado das provas objetivas;  

h) Edital de convocação para as provas práticas; (caso necessário)  

i) Edital do resultado da prova prática; (caso necessário)  

j) Edital do resultado final.  

k) Entre outros editais e comunicados importantes para o bom andamento do Processo Seletivo.  

l) Treinamento para a equipe de inscrição;  

m) Treinamento para a equipe de coordenação e fiscalização;  

n) Elaboração de provas objetivas e práticas;  

o) Aplicação das provas objetivas e prática;  

p) Correção de provas objetivas e prática;  

q) Apresentação do resultado;  

r) Apreciação de recursos administrativos dos candidatos sobre todas as fases e sobre o 

resultado;  
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s) Apresentação de relatório geral sobre o processo seletivo simplificado;  

t) Apresentação do resultado para a homologação;  

u) Todo o processo de realização do Processo Seletivo Simplificado será informatizado, desde as 

inscrições até o seu resultado final;  

v) Os critérios de desempates contarão com recurso avançado de modo a não permitir empates 

técnicos entre candidatos;  

w) Deverá ser assegurada a entrega do caderno de provas aos candidatos;  

x) A correção das provas deverá ser feita por meio de leitura ótica, com utilização de cartão de 

respostas;  

y) As provas práticas estabelecidas no objeto a ser contratado deverão ser aplicadas por 

profissionais especializados ou por pessoas capacitadas de responsabilidade da Contratada, 

obedecendo-se os critérios estabelecidos no Edital do Processo Seletivo Simplificado.  

2.3. INSCRIÇÕES – As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio de sistema eletrônico 

na internet disponibilizado pela empresa vencedora.  

2.4. MATERIAL DE INSCRIÇÃO – O licitante vencedor preparará Boletins Informativos, Fichas de 

Inscrição para a fase das inscrições, sem ônus ao Município de Gaúcha do Norte - MT.  

a) Boletim Informativo – Constará no Boletim Informativo o Edital, bem como outras 

informações sobre o Processo Seletivo Simplificado;  

b) Fichas de Inscrição – São constituídos de itens a serem preenchidos pelos candidatos, relativos 

a dados pessoais, necessários para o cadastramento e a elaboração de listas.  

2.5. CADASTRAMENTO – As fichas de Inscrição dos candidatos serão de responsabilidade do 

licitante vencedor, que providenciará a confrontação e, após a depuração das inconsistências do 

cadastro, serão encaminhados à Prefeitura Municipal de Sorriso os seguintes relatórios:  

a) Relatório Geral de todos os candidatos inscritos, em ordem alfabética (uma via encadernada);  

b) Relatório de Distribuição dos candidatos por escolas e salas (uma via encadernada);  

c) Estatística dos candidatos inscritos.  

2.6. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS – As listas dos candidatos inscritos, distribuídos por 

escolas e salas, serão disponibilizadas em sites de responsabilidade da empresa vencedora, bem 

como nos sites da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte - MT.  

2.7. PROVAS - O Processo Seletivo Simplificado constará das seguintes provas: teóricas 

compatíveis com cada cargo, práticas, bem como, análise de títulos que ocorrerão quando for o 

caso. Recomenda-se que as provas sejam elaboradas por bancas examinadoras compostas de 

docentes ou técnicos de alto nível, integrantes de instituições de ensino superior ou órgão 

técnico, que se responsabilizarão pelas questões de cada uma das provas, devendo todas as 

questões serem questões inéditas, nunca antes utilizadas em outros processos de seleção;  

2.7.1. As provas práticas serão realizadas para o seguinte cargo: TODOS OS CARGOS DE 

MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS, DIGITADOR, PEDREIRO, ELETRICISTA E TÉC. DE 

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO.  

2.7.2. Os títulos a serem utilizados nas provas de títulos deverão ser entregues em data e local 
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estabelecidos no Edital do Processo Seletivo Simplificado.  

2.7.3. As provas objetivas serão elaboradas da seguinte forma:  

a) A prova objetiva para os cargos do Ensino fundamental 20 (vinte questões), Ensino médio 

30(trinta questões) e Ensino Superior serão com 40 (quarenta questões) de 04 (quatro) 

alternativas A-B-C-D.  

2.8. PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS  

LOCAIS DE EXAME – O Município de Gaúcha do Norte - MT disponibilizarão os locais para 

aplicação das provas;  

2.8.1. TREINAMENTO DE PESSOAL – O licitante vencedor deverá efetuar o treinamento de 

coordenadores, fiscais de sala e fiscais volantes, elaborando manual de orientação sobre os 

procedimentos e normas a serem adotadas.  

OBS: Os Fiscais serão cedidos pela administração pública, onde serão servidores de cargos 

efetivos. 

2.8.2. FOLHAS DE RESPOSTA – Os cartões de respostas serão providenciados pelo licitante 

vencedor.  

2.8.3. MATERIAL DE APLICAÇÃO – Serão providenciados pelo licitante vencedor, sem ônus ao 

Município de Gaúcha do Norte MT, formulários e impressos necessários para aplicação das 

provas: setas indicativas; indicação de sanitário masculino e feminino; sala de coordenação; 

indicação do nº das salas de prova; crachás do Coordenador / Fiscal / Apoio; duas listas de 

chamada (uma para o Coordenador, outra para ser fixada no prédio para ciência dos candidatos); 

formulários para candidato fora de local, correção de dados cadastrais, documento de 

identificação inadequado, relação de ausentes, por sala; folhas de respostas óticas sem 

identificação, de reserva, para uso eventual; por sala; lista de presença, para assinatura dos 

candidatos presentes.  

2.9. APLICAÇÃO DAS PROVAS – As provas serão aplicadas no Município de Gaúcha do Norte– 

MT, em data e horário definidos no cronograma.  

2.9.1. COORDENAÇÃO GERAL – Para dar suporte aos coordenadores de aplicação de provas e 

centralizar informações sobre o decorrer das provas, permanecerá de plantão pessoal 

familiarizado com as normas, exigências e trâmites do processo. As despesas com a coordenação 

correrão por conta do licitante vencedor.  

2.9.2. COORDENAÇÃO – Todo o trabalho de coordenação da aplicação das provas será de 

responsabilidade do licitante vencedor, cujas despesas correrão por sua conta, recomenda-se no 

mínimo:  

Prédios com até 500 candidatos = 01 coordenadores;  

Prédios com mais de 500 candidatos = 02 coordenadores;  

2.9.3. FISCALIZAÇÃO – O licitante vencedor deverá colocar fiscais de sala em número suficiente 

para atender a seguinte distribuição, cujas despesas correrão por sua conta, recomenda-se no 

mínimo, sendo que a Contratante ira disponibilizar servidores de carreira para ser fiscais das 

provas:  
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a) Salas com até 30 candidatos = 02 fiscais;  

b) Salas de 31 a 50 candidatos = 03 fiscais;  

2.10. AVALIAÇÃO DAS PROVAS  

2.10.1. LEITURA ÓTICA – Os cartões resposta marcados pelos candidatos com tinta azul ou preta 

serão diretamente lidas pelas leitoras óticas. Todo o trabalho de leitura ótica e consistência dos 

resultados serão executados pelo licitante vencedor, sob sua integral responsabilidade.  

2.10.2. PROCESSAMENTO EM COMPUTADOR – Os resultados gravados pela leitora ótica serão 

processados em computadores, para seleção dos candidatos classificados no teste seletivo. A 

seleção será feita de acordo com os critérios estabelecidos no Edital.  

2.11. RESULTADO FINAL  

2.11.1. LISTAGENS – O licitante vencedor processará o resultado final totalizando os pontos 

obtidos e fornecerá à Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte - MT, as seguintes listagens:  

a) Relatório Geral em ordem alfabética, com a pontuação obtida em cada prova (uma via 

encadernada);  

b) Relatório dos candidatos habilitados, em ordem alfabética (uma via encadernada);  

c) Relatório de candidatos habilitados, em ordem de classificação (uma via encadernada).  

d) será fornecido à Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte - MT, em arquivo eletrônico, dados 

estatísticos aos relatórios acima citados. 

e) DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – A divulgação da lista de resultado final dos candidatos 

classificados dar-se-á da mesma forma de publicidade dos editais de convocação, cujas despesas 

correrão por conta do licitante vencedor.  

f) FICHAS DE INSCRIÇÃO E FOLHAS DEFINITIVAS DE RESPOSTAS – Após o encerramento do 

teste seletivo, o licitante vencedor encaminhará a Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte - MT, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as fichas de inscrição dos candidatos inscritos e as folhas 

definitivas de respostas.  

2.12. Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos em consonância com a Lei Orgânica do 

Município de Gaúcha do Norte - MT, Estatutos vigentes e Plano de Cargos, Carreiras e Salários e 

demais normas jurídicas municipais.  

2.13. Poderá haver, desde que conveniente para a Administração e presentes motivos de 

interesse público, substituição de cargos por outros de igual escolaridade, bem como acréscimo 

ou supressão da quantidade de cargos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) permitido 

pela Lei Federal nº. 8.666/93.  

2.14. Os serviços serão prestados na forma estabelecida neste Edital, em contrato próprio, e com 

total obediência aos regramentos das Normas Técnicas e Legislação vigente.  

2.15. A empresa e a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado poderão 

estabelecer diretrizes diferentes do presente Termo de Referência no processamento do 

processo seletivo simplificado, desde que presente o interesse público.  

2.16. DAS VAGAS 

O processo seletivo simplificado a ser realizado pela empresa vencedora do presente processo 
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de licitação contemplará os seguintes cargos:  

 

CARGO C/H Vagas Venc. (R$) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Auxiliar de Serviços Gerais (feminino) 40 3 1.151,09 

Agente Administrativo 40 5 1.704,87 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

Agente Administrativo 40 3 1.704,87 

Fiscal de Tributos 40 3 2.068,17 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

Operador de Máquinas 40 1 2.980,63 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Agente Administrativo 40 1 1.704,87 

Auxiliar de Serviços Gerais (Feminino) 40 2 1.151,09 

Cozinheira 40 1 1.151,09 

Instrutor de Cursos Livres 30 3 1.706,68 

Motorista 40 2 2.523,08 

Orientador Sócio Educativo 20 1 2.423,93 

Professor de Artes e Músicas 30 1 1.151,09 

Professor de Dança 30 1 2.232,17 

Psicóloga 40 1 4.884,08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

Agente Administrativo 40 3 1.704,87 

Agente Municipal de Saneamento 40 5 2.068,17 

Agente de serviços gerais (masculino) 40 12 1.151,09 

Auxiliar de serviços gerais (feminino) 40 12 1.151,09 

Biólogo 40 1 3.712,20 

Borracheiro 40 1 1.492,76 

Eletricista 40 1 4.194,30 

Eletricista Automotivo 40 2 4.404,03 

Engenheiro Civil 40 1 6.100,82 

Fiscal de Obras e Posturas 40 1 2.287,79 

Gari 40 23 1.492,76 
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Vigilante 40 7 1.151,09 

Jardineiro 40 2 2.440,36 

Mecânico 40 3 4.404,03 

Motorista 40 16 2.523,08 

Cozinheiro 40 4 2.880,46 

Operador de Máquinas 40 19 2.980,63 

Pedreiro 40 15 2.880,46 

Servente de Pedreiro 40 15 1.738,39 

Zelador de Cemitério 40 3 1.151,09 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Agente Ambiental 40 3 1.342,17 

Agente Comunitário de Saúde – Micro área 01/02/03/07 (PSF 

Ernesto Doleys) 

40 3 1.550,00 

Agente Comunitário de Saúde – Micro área 06/08/10/12 (PSF 

Mario Alievi) 

40 4 1.550,00 

Agente Comunitário de Saúde – Micro área 14 (Assentamento 

Nova Aliança) 

40 1 1.550,00 

Agente Comunitário de Saúde – Micro área 11 (Botuvera) 40 1 1.550,00 

Agente Comunitário de Saúde – Micro área 9 (Santa Luzia) 40 1 1.550,00 

Agente de Combate a Endemias 40 1 1.462,72 

Agente de Consultório dentário 40 1 1.151,09 

Auxiliar de Serviços Gerais 40 2 1.151,09 

Auxiliar de limpeza 40 4 1.151,09 

Bioquímico/Farmacêutico 40 3 4.266,32 

Cozinheira 40 2 1.151,09 

Educador Físico 40 1 2.211,22 

Enfermeiro – Comunidade Santa Paulina 40 1 4.404,03 

Enfermeiro – Comunidade Nova Aliança 40 1 4.404,03 

Fonoaudiólogo 40 1 5.284,84 

Motorista 40 2 1.982,76 

Motorista – Comunidade Santa Paulina 40 1 1.982,76 

Odontólogo 40 1 5.284,84 

Recepcionista 40 4 1.151,09 

Técnico em Enfermagem 40 13 2.068,17 
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Técnico em Enfermagem – Posto de Saúde Nova Aliança 40 1 2.068,17 

Técnico em Laboratório  40 1 2.068,17 

Técnico em Radiologia 24 2 2.274,94 

Vigilante 40 2 1.151,09 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Agente de Manutenção e Limpeza Escolar 40 16 1.151,09 

Agente Administrativo 40 2 1.704,87 

Agente de Nutrição Escolar - Merendeira 40 13 1.151,09 

Agente de Transporte Escolar - Motorista 40 14 2.821,38 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Educação Especial 40 35 1.151,09 

Maestro 40 1 4.316,62 

Nutricionista 40 1 4.848,08 

Professor Licenciatura Plena em Pedagogia 30 37 2.487,60 

Professor Licenciatura Plena ou Magistério Indígena 30 13 2.487,60 

Licenciatura Plena em Português 30 1 2.487,60 

Licenciatura Plena em Matemática 30 1 2.487,60 

Licenciatura Plena em Artes 30 1 2.487,60 

Licenciatura Plena em História ou Geografia 30 1 2.487,60 

Licenciatura Plena em Ciências ou Biologia 30 1 2.487,60 

Licenciatura Plena em Letras - Inglês 30 4 2.487,60 

Licenciatura Plena em Educação Física 30 5 2.487,60 

Interprete de Libras 30 1 2.487,60 

Técnico de Apoio Educacional Psicopedagogo 40 1 4.848,08 

Técnico de Apoio Educacional - Fonoaudiólogo 40 1 4.486,32 

 

 

 
 

2 – JUSTIFICATIVA 

             A presente contratação se justifica pela necessidade de preencher vagas ocupadas por 

cargos de gestão, readaptações funcionais, licenças e afastamentos existentes nas secretarias 

municipais. 

Os cargos a serem preenchidos tem variação anual, tendo em vista que a função de 

gestores não tem quadro de vaga, são professores que assumem a gestão por um ano por meio de 

processo democrático e de funcionários da área da saúde, administrativo entre outros. Esse 
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Processo Seletivo foi autorizado pela Lei nº 863/2018 de 16 de outubro de 2018. Esses cargos 

também atenderam as demandas de funcionários que estão de licenças e afastamentos e outras 

como readaptações funcionais, não permitindo que o desfalque dos mesmos e com isso priorizar 

o atendimento aos munícipes e a realização dos serviços que são de suma importância ao 

município.  

3 – PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS 

O custeio dos gastos provenientes do objeto licitado aviado por meio do procedimento 

administrativo de nº 001/2022, e ainda que a referida contratação, tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual (LOA) e compatibilidade com o plano 

plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), nos termos da proposta 

apresentada pelos convidados e conforme dotação orçamentária descritas abaixo: 

ÓRGÃO:03 

UNID:001 

PROJ. ATIV.: 20007 

ELEMENTO: 3.3.90.39.00.00 

5 – DOS CUSTOS ESTIMADOS DA CONTRATAÇÃO  

5.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis, conforme o caso. 

5.2 – O município de Gaúcha do Norte MT estabelece, a título de aceitabilidade, pagará o valor 

global estimado de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). 

5.2. Os valores de referência citados no item 5.2. Foram obtidos mediante balizamento de preços 

com empresas do ramo.  

Onde:  

5.5. Para efeito de pagamento do valor de inscritos excedentes será promovido por intermédio 

de termo aditivo ao contrato, após a divulgação do edital de inscrições deferidas, entretanto o 

valor no contrato original e do termo aditivo não poderá ultrapassará a modalidade da licitação 

utilizada.  

 

6 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

6.1 - De acordo com o disposto no Art. 4º inc. XIII da Lei 10.520/02 e Lei Federal 8.666/93. 

7 – FORMAS DE EXECUÇÃO E PERÍODO DE CONTRATAÇÃO 
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7.1 - A execução será APÓS A ASSINATURA do contrato e emissão da devida ordem de início. 

7.2 – Os serviços serão executados de acordo com as linhas constantes no termo de referência 

item 1.1.1. 

7.3 - Os serviços deverão ser executados de acordo com especificações contidas nesse termo de 

referência, respeitadas as e observadas às regras específicas fixadas no presente edital e no 

respectivo Contrato. 

7.5 - Caso os serviços entregues não atendam a qualquer uma das especificações constantes do 

Anexo I do Edital, ou seja, fora dos padrões determinados, a unidade recebedora comunicará 

para regularização no prazo máximo de 01 (um) dias úteis. O atraso na substituição acarretará a 

suspensão dos pagamentos, além da aplicação das penalidades previstas. 

7.6 – Os fiscais de provas serão cedidos pelo município. 

 

8 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 - Conforme Termo de Referência elaborado pela Secretaria solicitante os pagamentos serão 

efetuados em 04 (quatro) parcelas, observado o seguinte cronograma: 

a) 1ª parcela: 70% (setenta por cento) na homologação das inscrições; 

b)  2ª parcela: 30% (trinta por cento) resultado final do processo. 

8.2-A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

8.3-Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 

parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

8.4- As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

8.5- O CNPJ da detentora do Contrato constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

8.6- Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação quaisquer 

obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

8.7- Apresentada a Nota Fiscal caberá ao fiscal do contrato atestar a regular entrega dos 

produtos, encaminhando documento para as providencias relativas ao pagamento 

aprovados pela fiscalização. 

8.8- A empresa vencedora deverá comprovar a sua regularidade fiscal, anexando juntamente 

com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS e FGTS, 

atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua competência.  

                   Nenhum pagamento será efetuado à PROPONENTE vencedora enquanto pendente de 
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liquidação qualquer obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude 

de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) 

pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza 

9 - RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

9.1 - Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, o objeto desta 

licitação será recebido mediante recibo (aceite da nota fiscal/fatura). 

9.2 - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o objeto foi executado em desacordo 

com o edital e com a proposta, após a notificação por escrito à PROPONENTE vencedora, serão 

interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 

9.3 - Um determinado produto será inteiramente recusado pelo Setor Responsável caso não 

esteja em conformidade com as especificações constantes deste edital. 

9.4 - Nos casos de recusa dos produtos, a PROPONENTE vencedora deverá, imediatamente, 

providenciar a substituição, a partir da comunicação oficial feita ao Setor Responsável. 

9.5 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela segurança 

do produto, nem a ético-profissional pela perfeita execução do futuro contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei e pelo instrumento contratual, bem como das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias.  

10 - GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 - Os serviços objeto deste Termo de Referência estarão sujeitos a mais ampla, irrestrita e 

rigorosa fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, obrigando-se 

a empresa a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados.  

10.2. A fiscalização de prestação dos serviços será exercida por um representante das Secretarias 

Municipais solicitante dos serviços, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos mesmos e de tudo dará 

ciência à empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que 

estejam em desacordo com o contrato, tais como:  

a) Verificar junto à empresa contratada e seu preposto se estão tomando todas as providências 

necessárias para o bom andamento dos serviços, através do Fiscal de contrato Indicado pela 

Secretaria.  

b) Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do contrato;  

c) Fiscalizar: verificar os meios utilizados e a forma de execução do objeto do contrato, 

confirmando o cumprimento das obrigações;  

d) Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o pactuado; Intervir: 

assumir a execução do contrato;  
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e) Informar: a Administração o cometimento de falhas e irregularidades detectadas pela 

Contratada que implique comprometimento da aquisição e/ou aplicação de penalidades 

previstas;  

f) Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas;  

g) Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, decisões e 

providências que ultrapassarem a sua competência;  

h) Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, probo 

e cortês;  

i) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e 

arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;  

j) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor do 

Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou 

defeitos observados;  

k) Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando todas as 

medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;  

l) Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabíveis 

medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços;  

m) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas 

atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades.  

10.3. Fica nomeado como fiscal responsável pela fiscalização da execução dos serviços oriundos 

designado por portaria exclusivamente para esse Processo Seletivo. 

11 – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

11.1 - A PROPONENTE vencedora deverá assinar o contrato, dentro de 2 (dois) dias úteis, da 

convocação, junto a Seção de Licitações desta Prefeitura. 

a) Prazo de Vigência do Contrato: será de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura.  

11.2. Prazo de Execução: Os serviços para organização e execução do processo seletivo 

simplificado deverão ser executados no prazo máximo de 60 (sessenta dias), após expedição da 

ordem de serviço.  

11.3. Prazo para Assinatura do Contrato: A empresa deverá comparecer para assinatura do 

contrato após o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de desclassificação.  

11.4. Prazo para início dos serviços: Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias 

uteis após ordem de serviço  

11.5. O contrato administrativo celebrado rege-se pelas normas estampadas na Lei de Licitações, 

podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem 

nos permissivos delineados no artigo 57 da Lei 8.666/1993. 

12 - DO RECEBIMENTO 

mailto:licitacaogauchadonorte@gmail.com


 

 

AV. BRASIL QD. 110 – CENTRO – CEP: 78.875-000 – GAÚCHA DO NORTE 
CNPJ: 01.614.539/0001-01 – E-mail:  licitacaogauchadonorte@gmail.com  - Fone: 3582-1621 

 
 

12.1 - O recebimento do OBJETO desta licitação será feito por comissão ou servidor designado 

para esse fim, cabendo ao Setor Responsável o atesto das Notas Fiscais. 

      

 

 

 

NEUSA PETREKIC 

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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MINUTA DO CONTRATO Nº ___, QUE CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE E (NOME / 

RAZÃO SOCIAL), COMO ABAIXO SE DECLARA. 

 

 

Pelo presente instrumento contratual, o MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE, Estado de 

Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Av. Brasil 

QD.110, nº 1.200, Centro, Gaúcha do Norte - MT, devidamente inscrita no CNPJ./MF, sob o nº. 

01.614.539/0001-01, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal 

o Sr. VONEY RODRIGUES GOULART, brasileiro, solteiro, pecuarista, residente e domiciliado na 

cidade de Gaúcha do Norte, inscrito no CPF nº. 402.603.301-59, que doravante denominado, 

simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa __________________________ denominada CONTRATADA, 

inscrita no CNPJ nº ______________________ estabelecida na cidade de ______________________ na Av/RUA 

___________, _______________ neste ato representado por _______________________________ Carteira de 

Identidade nº. ___________________________ CPF nº __________________ e perante as testemunhas a final 

firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo Processo 

Administrativo nº. 001/2022, e que se regerá pelo que dispõe o Edital DISPENSA Nº. 001/2022, 

e a Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, atendidas as cláusulas 

e condições que se enunciam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. Constitui o objeto do presente processo licitatório a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA 

PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Junto A 

Secretaria Municipal Administração Do Município De Gaúcha Do Norte MT.  

1.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com o estabelecido do TERMO DE REFERÊNCIA, 

que é parte integrante do presente Contrato Administrativa.  

1.3. COM BASE NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 

SECRETARIA SOLICITANTE; 

1.3.1 A empresa CONTRATADA deverá executar os serviços baseando-se integralmente nas 

determinações especificadas nos itens 1.0 do Termo de Referência do presente edital que é parte 

integrante do presente instrumento contratual.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO  

Para a presente contratação foi realizada a Dispensa de Licitação nº 001/2022, nos termos 

da Art. 24 incisos II, IX da Lei de Licitações - Lei 8666/93 e no Decreto nº 9.412/2018 e Lei 

municipal nº 861/2018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES  
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3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, 

supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito 

privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste contrato.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  

4.1. Prazo de Vigência do Contrato: será de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura, 

iniciando-se em ____/_____/_____ até _____/_____/_______.  

4.2. Prazo de Execução: Os serviços para organização e execução do Processo Seletivo deverão ser 

executados no prazo máximo de 60(sessenta) dias, após expedição da ordem de serviço;  

4.3. Prazo para Assinatura do Contrato: A empresa deverá comparecer para assinatura do contrato 

após o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de desclassificação.  

4.4. Prazo para início dos serviços: Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias uteis 

após ordem de serviço  

4.5. O contrato administrativo celebrado rege-se pelas normas estampadas na Lei de Licitações, 

podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem 

nos permissivos delineados no artigo 57 da Lei 8.666/1993.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:  

5.1. O valor do presente contrato para execução dos serviços licitados é de R$ 

_________________________________ (__________________________________________).  

5.2. Os pagamentos serão efetuados em 04 (quatro) parcelas, observado o seguinte cronograma:  

a) 1ª parcela: 10% (dez por cento) na publicação do Edital;  

b) 2ª parcela: 30% (trinta por cento) em até 02 (dois) dias úteis após o término das inscrições;  

c) 3ª Parcela: 40% (quarenta por cento) em até 02 (dois) dias úteis após a realização das provas 

escritas.  

d) 4ª Parcela: 20% (vinte por cento) na entrega do relatório final.  

5.3. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, sendo que, caso 

constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais Eletrônicas/faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.  

5.4. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o 

documento fiscal, os seguintes documentos:  

a) Certidão Negativa de Débito do INSS;  

b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  

c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e Contribuições 

Federais e Dívida Ativa da União da Fazenda Federal);  

d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;  

e) Relatório detalhado do valor total da fatura, na qual constem todos os serviços executados.  

5.5. A Nota Fiscal será paga somente após o atesto do setor competente, assegurando que os 

serviços prestados estão de acordo com as exigências contidas no edital.  
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5.6. O Município de Gaúcha do Norte/MT reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os 

dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do 

certame licitatório.  

5.7. Nenhum pagamento será efetuado ao Contratante enquanto pendente de liquidação quaisquer 

obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 

que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.  

5.8. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos serviços executados, 

o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento.  

5.8.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o 

pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.  

5.8.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem 

implicará aceitação definitiva dos serviços entregues.  

5.9. O Município de Gaúcha do Norte - MT não efetuará antecipado, pagamento de título 

descontado, ou por meio de cobrança em banco; 

5.10. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade do Contratado.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA  

Declaro que há recursos para o custeio dos gastos provenientes do objeto licitado aviado por meio do 

Procedimento Administrativo de nº 001/2022, e ainda que a referida contratação, tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual (LOA) e compatibilidade com o plano 

plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), nos termos da proposta apresentada 

pelos convidados e conforme dotação orçamentária descritas abaixo: 

ADMINISTRAÇÃO  

ORGAO: 03 

UNIDADE: 001 

PROJ/ATIV: 20007 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES  

7.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA os seguintes:  

a) Executar os serviços licitados, conforme solicitação do setor competente, que ocorrerá com 

acompanhamento do Servidor responsável pelo recebimento e fiscalização da execução do 

contrato, em horário e local definido pela secretaria solicitante.  

b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se 

por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;  
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c) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do 

objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do 

objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e instalação, carga e descarga, assistência técnica e 

apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE.  

d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no 

objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

presente contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93. Executar os serviços objeto da 

contratação de acordo com as horas solicitadas, os padrões de qualidade exigidos pela 

CONTRATANTE e de acordo com as normas técnicas e legais vigentes;  

e) ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de 

terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa de seus 

empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 10 (dez) dias contados a 

partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a 

CONTRATANTE poderá descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar em juízo;  

f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;  

g) Selecionar rigorosamente os prestadores que executarão os serviços contratados;  

h) Colocar à disposição da CONTRATANTE, na data de início da vigência do contrato, o pessoal 

necessário à execução dos serviços;  

Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 

ocorrências nos locais de serviços, diligenciando para que os horários estabelecidos sejam 

rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituídos nos casos de faltas, ausência legal ou 

férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução dos serviços;  

j) Efetuar a reposição de pessoal, em caráter imediato, em eventual ausência;  

k) Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições 

inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita 

execução do contrato;  

l) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente;  

m) Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados acidentados ou com mal súbito;  

n) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação/contratação;  

o) Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais, como condição à percepção mensal do valor faturado;  

p) Planejar a execução dos serviços para horários que não interfiram no bom andamento da rotina 

de funcionamento da CONTRATANTE;  

q) Não repassar os custos de qualquer dos itens a seus empregados;  
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r) Instruir a mão de obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto da 

CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e medicina 

do trabalho;  

 

7.2 São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:  

a) Cumprir fielmente este Contrato, inclusive no que tange aos pagamentos pelos serviços 

contratados.  

b) Permitir o livre acesso dos empregados da empresa CONTRATADA a fim de que possam executar 

suas tarefas nos locais selecionados para realização das provas;  

c) Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 

instrumento;  

d) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente pacto;  

e) Interromper, incontinenti, os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, 

comunicando o fato imediatamente à CONTRATADA, bem como qualquer eventual ocorrência de 

relevo relacionado com o mesmo.  

f) Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA que aja 

em desacordo ou embarace a execução das atividades, ou, ainda, que conduza de modo 

incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência por escrito;  

g) Velar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, 

através da Secretaria Municipal de Administração;  

h) O município de Gaúcha do Norte MT reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados 

constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do certame 

licitatório;  

i) Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se 

fizerem necessários à execução do fornecimento;  

j) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato;  

Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da 

CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;  

l) Cumprir e fazer cumprir os termos das Leis nº 8.666/93, 10.520/2002 e do presente 

instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução 

do contrato;  

m) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do 

recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização;  

n) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público 

respeitando os direitos da CONTRATADA;  

o) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida 

Lei;  
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p) Fornecer todo o subsídio necessário à realização dos trabalhos dentro dos melhores padrões e 

técnicas, com detalhamento, clareza e objetividade, buscando-se: fluxo adequado de coleta e análise 

de informações necessárias aos estudos a serem realizados pela empresa contratada; definição das 

informações que deverão constar do edital de concurso.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS  

8.1. A recusa injustificada em executar os itens licitados da empresa com proposta classificada na 

licitação conforme instruções deste edital ensejarão a aplicação das penalidades enunciadas no art. 

87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores.  

8.2. O Contratado que atrasar a execução do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas 

penalidades administrativas previstas no art. 86 da Lei n. 8.666/93 e art. 7º da Lei n. 10.520/02.  

8.3. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 1% (um por cento) ao dia, até chegar o 

limite de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.  

8.4. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 20% (vinte por 

cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.  

8.5. A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas:  

a) Não celebra o contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 05 anos.  

b) Deixar de entregar a documentação: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

por 05 anos.  

c) Apresentar a documentação falsa: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

por 05 anos.  

d) Atraso na execução do objeto: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 

05 anos.  

e) Não mantiver a proposta: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 05 

anos.  

f) Falhar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 

05 anos.  

g) Fraudar a execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 

05 anos.  

h) Comportar-se de modo inidôneo: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

por 05 anos.  

i) cometer fraude fiscal: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 05 anos.  

j) Declaração de Inidoneidade.  

8.6. De qualquer sanção imposta, a Fornecedora poderá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte - MT, 

devidamente fundamentado.  

 

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO  
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9.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, mediante 

notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30(trinta) dias, no caso de descumprimento 

de quaisquer das cláusulas do presente contrato pela CONTRATADA, sendo reconhecido o direito 

de rescisão administrativa nos termos do art. 77 da lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  

10.1 Atuará como fiscal do contrato originado do presente procedimento licitatório o servidor 

legalizado por uma Portaria de Fiscal de Contrato da respectiva secretaria. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA.  

10.3 A contratada obriga-se a realizar os serviços conforme especificação estabelecida no edital e, 

em especial, no Termo de Referência.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS 

OMISSOS  

11.1 - Aplica-se a Lei n.º 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos 

seus casos omissos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL  

12.1. Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, independentemente de 

transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de DISPENSA nº 001/2021, bem 

como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela CONTRATADA, no 

certame licitatório.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1 Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar nas mesmas 

condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o recebimento dos pagamentos 

relativos aos serviços fornecidos e aceitos.  

13.2. As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima 

referida.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Paranatinga – MT, com recusa expressa de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 

duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas 

idôneas e civilmente capazes.  

 

Gaúcha do Norte – MT, _______ de ___________ 2022.  

 

MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE 
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Voney Rodrigues Goulart 

CONTRATANTE 

 

_____________________________________ 

CNPJ: ________________________ 

CONTRATADO 

 

                                                                                    Fiscal do Contrato 

Portaria nº:                

TESTEMUNHAS: 1)_______________________________________________________________________ 

            2)________________________________________________________________________ 
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