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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2017 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO MENOR PREÇO  

 
A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé torna público que, na sala de reuniões, localizada a 

Praça Frei Mathias de Genova, 184 – Centro, nesta cidade, em ato público, será realizada licitação na modalidade 
de PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO Por Item para REGISTRO DE PREÇOS, regida pela Lei Federal nº. 
10.520/2002, Lei Municipal nº. 064/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/1993, demais normas 
pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente edital, sendo observadas as seguintes datas e horários: 
 

a) Credenciamento dos representantes das empresas interessadas: dia 01/09/2017, até as 13:45 horas. 
 

a) Abertura da sessão pública, com recebimento dos envelopes com “propostas de preços”, 
“documentos de habilitação” e abertura dos envelopes de “proposta de preços”, dia 01/09/2017 às 
14:00 horas. 

 
1 – OBJETO DA LICITAÇÃO  

1.1 - O objetivo da presente licitação é á CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA CURSO DE 
QUALIFICAÇÃO SOCIAL, conforme especificações e quantidades determinadas no Anexo I deste edital (Termo 
de Referência) 
 
                           2 - CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO OBJETO 
2.1 - A Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania necessita de instrutores, a fim de desenvolver Oficinas 
Profissionalizantes através do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, visando o atendimento aos 
usuários e famílias atendidas por este centro. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) configura-se 
como uma unidade pública descentralizada da política de assistência social, responsável pela organização e oferta 
de serviços da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de 
vulnerabilidade e risco social do município, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo 
de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Ainda, o CRAS oferta o Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (Paif) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
 
2.2 - As quantidades constantes do anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total 
dos serviços. 
 

3 – DOS ANEXOS 
Fazem parte integrante do presente Edital os seguintes anexos: 
a) Anexo I – Especificação dos serviços. 
b) Anexo II – Modelo Proposta. 
c) Anexo III Á VIII – Declarações.  
d) Anexo IX – Minuta de Contrato 
 
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 (OS ANEXOS III À VIII DEVERÃO ESTAR INSERIDOS NO ENVELOPE N° 02 - HABILITAÇÃO) 
 



 

 

Departamento Municipal de Licitação e Contratos 
 

 

Praça Frei Mathias de Gênova, 184 – Centro – Fone: (43) 3526-1458. 
CEP: 84970-000 – Santana do Itararé - PR – CNPJ: 76.920.826/0001-30 

www.santanadoitarare.pr.gov.br 

 

4.1 – Da participação  
4.1.1 - Somente poderão participar desta licitação as empresas brasileiras ou estrangeiras em 

funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada à participação de consórcios, 
empresas com falência decretada, concordatárias, declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
administração pública ou com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santana do 
Itararé – PR, nos moldes do artigo 87, incisos III e IV da Lei Federal 8.666/93 e art. 7º “caput” da Lei Federal 
10.520/02. 

 
4.1.2 – Declarar que reúne todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto às 

condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda 
com o disposto em Edital. 

 
4.1.3 – Não há no seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidores públicos 

municipais pertencentes ao quadro próprio do Executivo ou Legislativo Municipal, de modo que atenda aos 
ditames do artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Santana do Itararé – PR. 

 
4.1.4 – Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, acrescido pela 
Lei nº. 9.854/99; ressalvado o emprego de menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 
4.1.5 – Para atendimento ao § 2º, do Artigo 32, da Lei nº. 8.666/93 que, até a presente data, 

inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 
4.1.6 – Que não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer 

de suas esferas. 
 
4.1.7 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei 

Complementar nº. 123/2006, disciplinado no item 4.2.5 e itens 6.4.1 a 6.4.8 deste edital, deverão apresentar 
DECLARAÇÃO firmada por contador, de que se enquadram como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
além de todos os documentos indispensáveis para a habilitação. 

 
4.1.8 – Poderá participar do certame licitatório, empresa que esteja de acordo com o RAMO DE 

ATIVIDADE a que se refere esta licitação, regularmente estabelecida e que satisfaçam as condições exigidas no 
presente Edital. 

 
4.1.9 – O Pregoeiro efetuará a avaliação do ramo de atividade através do Contrato Social ou de 

outro documento oficial que indique o ramo de atividade do licitante.  
 
4.2 – Da Habilitação 
A habilitação na presente licitação será realizada mediante comprovação de:  
 
a) Habilitação Jurídica; 
b) Regularidade Fiscal; 
c) Qualificação Técnica. 

 
4.2.1 – Habilitação Jurídica 
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a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado do documento 
de eleição dos seus administradores; 

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente. 

 
4.2.2 – Regularidade Fiscal 
a) Prova de Inscrição do CNPJ/MF; 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;  
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal; 
e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
f) Prova de Regularidade relativa à certidão negativa de débitos trabalhistas. 

 
4.2.3 - Qualificação Técnica:  
a) Comprovação de qualificação profissional, através de certificados de cursos ou semelhantes, 
para execução do objeto do edital. 
 a.1. Instrutor para o Curso de artes marciais, com especialidade de no mínimo 02 modalidades 
em artes marciais reconhecidas, com certificado de conclusão do curso na área;  
a.2. Instrutor para o Curso de musica, com certificado de conclusão do curso na área de violão e 
teclado; 
a.3. Instrutor para o Curso de cabelereiro, com certificado de conclusão do curso na área de corte, 
tinturas e químicas;  
a.4. Instrutor para o Curso de Artesanato com certificado de conclusão do curso na área de feltro,   
  
4.2.4 - As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 

de R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 
da Lei Complementar nº. 123/2006, disciplinados nos itens 6.4.1 a 6.4.7 deste edital, conforme disposto no artigo 
34, da Lei 11.488/2007 desde que também apresentem DECLARAÇÃO firmada por contador, de que se 
enquadram no limite de receita referida acima, além de todos os documentos indispensáveis para a habilitação. É 
facultada a DECLARAÇÃO quando for possível, através das certidões negativas ou do cadastro de pessoas 
jurídicas, constatarem que se trata a licitante de microempresa ou de empresa de pequeno porte. 

 
4.2.5 – A identificação das microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

enquadradas no item 4.2.4 deste edital, só devera ocorrer após o encerramento dos lances, com supedâneo no 
parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº. 6.204/2007. 

 
4.2.6 - As microempresas e a empresas de pequeno porte, bem como as cooperativas que 

atenderem ao item 4.2.4, que possuírem restrição em qualquer dos documentos de REGULARIDADE FISCAL, 
terão sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 
05 (cinco) dias úteis a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 
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4.2.7 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. 

4.2.8 - O prazo de que trata o item 4.2.5 poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, 
a critério da Administração; 

4.2.9 – Se a pequena empresa não regularizar o defeito na habilitação fiscal dentro do prazo 
concedido, ficará caracterizado descumprimento total da obrigação, sujeitando-se a pequena empresa às sanções 
previstas no presente edital; 

4.2.10 – Caso não ocorra à regularização do defeito na habilitação fiscal a administração 
convocará o segundo classificado e com ele firmar contrato ou revogar a licitação. 

 
                      5 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

5.1 – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo 
de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 
ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 
não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista no contrato; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito 
de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
 

5.1.1 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos 
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por 
meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
 

5.1.2 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor concorda e autoriza 
que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e 
registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

 
6 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO  
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As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados 

separadamente, em envelopes fechados, com os seguintes dizeres, externamente: 
 
“ENVELOPE Nº. 01”. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
PROPOSTA DE PREÇOS  
PREGÃO Nº. 025/2017 
EMPRESA: ____________________________ 
CNPJ: ______________________ 
 
“ENVELOPE Nº. 02”. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ 
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO  
PREGAO Nº. 025/2017 
EMPRESA: _____________________________ 
CNPJ: _______________________ 
 
6.1 – Da proposta 
6.1.1 – A proposta deverá ser assinada pelo titular da empresa ou por representante devidamente 

qualificado, isenta de emendas ou rasuras.  
 
6.1.2 – Não serão consideradas propostas com oferta de vantagens não previstas neste Edital, 

nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. Para todos os efeitos legais e de direito, serão 
consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções as propostas não exigidas pelo presente edital. 
 

6.1.3 - No preço ofertado deverão estar computadas todas as despesas incidentes, inclusive 
impostos e encargos sociais durante a execução dos serviços em local determinado pela Prefeitura Municipal, os 
quais ficarão a cargo único e exclusivo da contratada. 

 
6.1.4 – Conter especificação clara e sucinta do objeto a ser oferecido, com indicação, no que 

couber, de marca, modelo, tipo, peso ou medida, fabricante, nome da empresa, razão ou denominação social e 
endereços completos.  

 
6.1.5 - Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor;  
 
6.1.6 - a entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação 

significará expressa aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste edital.  
 

                        6.2 – A Ata de Registro de Preços terá validade por 12 meses a partir da assinatura do contrato 
 

6.3 – Dos documentos de habilitação 
 
6.3.1 – Os documentos de habilitação serão, preferencialmente, arrumados na ordem em que 

estão citados neste edital.  
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6.3.2 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, ou ainda, por publicação em órgão de 
imprensa oficial. 

 
7 – DA SESSÃO DO PREGÃO 
Declarada aberta à sessão, os credenciados entregarão ao pregoeiro os envelopes com as 

propostas de preço e os documentos de habilitação. Os envelopes de habilitação permanecerão lacrados sob a 
guarda do mesmo. 

 
7.1 – Da abertura dos envelopes com propostas de preço (classificação das propostas)  
 
7.1.1 – Os envelopes com as propostas de preço serão abertos imediatamente pelo pregoeiro, que 

verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, desclassificando, 
preliminarmente, aqueles que estiverem;  

 
a) em desacordo com este edital; 
b) com preços excessivos (manifestamente superiores ao limite de preço de mercado); 
c) com preços manifestamente inexequíveis. 
 
7.1.2 – Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, serão ordenadas as propostas em 

ordem crescente de preço; 
 
7.1.3 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 
 
a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até no máximo de 3 (três). No caso de empate 
nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 

7.2 – Dos lances verbais 
7.2.1 – Em seguida, o pregoeiro divulgará em alta voz e convidará individualmente os 

representantes dos licitantes classificados a apresentarem lances verbais, a partir da proposta classificada de 
maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

 
7.2.2 – A desistência de apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará na 

exclusão da licitante da apresentação novos lances, permanecendo o valor da proposta escrita para efeito de 
classificação final. 

 
7.2.3 – A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo lance verbal.   
 
7.3 – Do julgamento  
7.3.1 – Encerrada a fase de oferecimento de lances verbais, as propostas serão reordenadas pelo 

pregoeiro e examinará a aceitabilidade da proposta agora primeira classificada, se for o caso. 
7.3.2 – Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará a abertura do envelope documentos 

da primeira colocada, para exames. 
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7.3.3 – Se o primeiro colocado não for considerado habilitado, serão convocados os demais 
licitantes, na ordem de classificação, para exames de seus documentos de habilitação. 

 
7.3.4 – O pregoeiro divulgará a classificação final, com a proclamação do vencedor de certame, 

quando o pregoeiro tentará obter um preço melhor.  
 
7.3.5 – Posteriormente, todos os licitantes serão consultados quanto à intenção de interposição de 

recursos, quando, então, dependendo do resultado da consulta, serão utilizadas uma das formas constantes neste 
edital.  

7.3.6 – Da reunião lavrar-se-á a ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e pelos licitantes. 

 
  7.3.7 - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas 

as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes ficarão sob a 
guarda do pregoeiro sempre exibida aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente 
marcada para prosseguimento dos trabalhos. 
 

7.4 - DO EMPATE FICTÍCIO 
7.4.1 - Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que atendam ao item 4.2.4 
deste edital.  

7.4.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada no encerramento dos lances. 

7.4.3 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.4.4 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, conforme item 7.4.2, 
será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão;  

7.4.5 - não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
acima prevista, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do 
art. 44 da Lei Complementar 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

7.4.6 - Na hipótese da não-contratação nos termos acima previstos, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.4.7 - O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8 – DOS RECURSOS 
8.1 – Os licitantes que manifestarem interesse em recorrer, terão o prazo máximo, de três dias 

úteis para fazê-lo, a contar da data da lavratura da ata, ficando estabelecido o mesmo prazo para apresentação, 
pelos demais licitantes, de contra-razões, contado a partir do término do prazo concedido para recurso. 
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8.2 – Os recursos serão dirigidos ao ordenador de despesa, via pregoeiro que poderá reconsiderar 
seu ato, no prazo de três dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, 
ao ordenador de despesa, que proferirá a decisão em idêntico prazo, a contar do recebimento. 

 
8.3 – O resultado do recurso será divulgado mediante a fixação no quadro de avisos deste órgão e 

comunicado a todos os licitantes via fax. 
 

9 – HOMOLOGAÇÃO 
9.1 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata 
de Registro de Preços. 
 

10 – DA VISTA DOS AUTOS 
Os autos do processo da licitação estarão com vista franqueada aos interessados, com as 

cautelas de praxe, junto ao Departamento de Licitação. 
 
11 – DA IMPUGNACÃO AO EDITAL 
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o presente edital, mediante a petição escrita, 
protocolada Prefeitura Municipal de Santana do Itararé.  

 
O Ordenador de Despesa decidirá sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Em sendo 

acolhida à impugnação ou se houver necessidade de alteração do edital será designado nova data para a 
realização da licitação. 
 

12 – REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 
O Ordenador de Despesa poderá revogar a presente licitação desde que apresente razões 

relevantes de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado devendo anulá-la por 
ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando-se o contraditório e ampla 
defesa, antes da deliberação final sobre o desfazimento do certame licitatório. 
 

13 - PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1 - A Adjudicatária deverá assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo de 03 (três) 

dias úteis, a ser contado a partir da comunicação do resultado. 
 

                        13.1.1 – O prazo concedido para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela Administração. 

 
13.1.1.1 – Se a adjudicatária se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a 

assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo previsto no item 13.1 ou no subitem 13.1.1, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação ficando sujeita a multa de 05% (cinco por cento) sobre o valor estimado do 
fornecimento, além de outras sanções cabíveis e previsto no art. 87 da Lei Federal 8666/93. 

13.1.2 – No ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, a adjudicatária deverá apresentar: 
 
13.1.2.1 – cópia autenticada do estatuto ou contrato social da empresa e eventuais alterações que 

envolvam sua representação legal; 
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13.1.2.2 – instrumento público ou particular de mandato, este último com firma reconhecida, 
outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do 
estatuto ou contrato social. 

 
14 – FORMAS DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1 – Da utilização 
14.1.1 – Para utilização da Ata de Registro de Preços, as unidades deverão requisitar do(s) 

detentor (es) da Ata, obedecida a ordem de classificação, os produtos registrados mediante a elaboração do termo 
contratual, convocando-o para a sua aceitação. 
 

14.1.1.1 - Cada termo contratual deverá conter, no mínimo: 
14.1.1.1.1     – Número da ata; 
14.1.1.1.2     – Quantidade do produto; 
14.1.1.1.3     – Descrição do produto requisitado; 
14.1.1.1.4     – Local e hora de entrega; 
14.1.1.1.5     – Do recebimento; 
14.1.1.1.6     – Dotação orçamentária onerada; 
14.1.1.1.7     – Valor; 
14.1.1.1.8     – Condições de pagamento; 
14.1.1.1.9     – Penalidades; 
14.1.1.1.10  – Garantia Contratual, se for o caso; 

 
14.2 – Condições de pagamento: 
14.2.1– Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias da emissão da Nota Fiscal 1.  

 
14.2.2– As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento 

correrá no prazo de 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação. 
 
14.3 – Das penalidades 
14.3.1– Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8666/93, a detentora da 

ata ficará sujeita as seguintes penalidades, garantia a defesa prévia: 
 

14.3.1.1 – Multa diária de 0,15% por dia, de atraso injustificado na entrega dos produtos. 
 

14.3.1.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
defesa prévia, aplicar ao Contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº. 
8666/93 e multa de 05% (cinco por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 
 

14.3.2– O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, 
respondendo por ela a garantia oferecida, e os pagamentos futuros pela diferença, se houver. 

14.3.3– A multa prevista não tem caráter compensatório, porem moratórios e conseqüentemente o 
pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
punível venha a acarretar a Administração. 
 
 

                                                 
1 Somente serão aceitas notas fiscais eletrônicas  
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14.4 – Do recebimento dos serviços. 
                        14.4.1 – Os serviços deverão ser executados nos locais e prazos constantes do termo contratual 
expedido pela unidade contratante ficando a critério da Secretaria de Assistência Social, determinar a realização 
dos serviços nos dias úteis da semana, correndo por conta da contratada todas as despesas decorrentes dos 
serviços etc. 

 
                    14.4.1.1 – Os serviços serão executados no local indicado no termo contratual e/ou cronograma, 
através da Secretaria Responsável, que, após verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá 
o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial 
 
                    14.4.1.2 - Na hipótese de rejeição, por execução dos serviços em desacordo com as especificações, a 
contratada deverá prestar os serviços, no prazo de 02 (dois) dias. 
 
                       14.4.2 – A substituição dos serviços ou a sua complementação não eximem a contratada da 
aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação, previstas neste edital. 
 

14.5 – Dos preços  
14.5.1– Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a execução total dos serviços 

constantes do termo contratual e/ou cronograma. 
 
15 – DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Informações complementares e maiores esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-

feira das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, pelo tel. (043) 3526 1458 / 3526 1459, ramal 202. 
 
 
 
 

Santana do Itararé, 15 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 

JOAS FERRAZ MICHETTI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
  

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. 
Item Quant. Uni. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO Valor por 

hora 
Valor 

mensal  
Valor 
Anual 

01 12 Meses Instrutor (a) para o Curso de aulas de artes marciais, com 
carga horária semanal de 08 (oito) horas. Mensal (32) horas  

47,62 1523,84 18.286,08 

02 12 Meses Instrutor (a) para o Curso de Música, modalidade Violão, com 
carga horária semanal de 08 (oito) horas. 

20,00 640,00 7680,00 

03 12 Meses Instrutor (a) para o Curso de oficina de beleza, com carga 
horária semanal de 08 (Oito) horas. 

20,00 640,00 7680,00 

04 12 Meses Instrutor (a) para o Curso de atividade Artesanais, com carga 
horária semanal de 08 (Oito) horas. 

20,00 640,00 7680,00 

    TOTAL  41.326,08 
 
 
 
 
 
 

 
Santana do Itararé, 15 de agosto de 2017. 

 
 
 

JOAS FERRAZ MICHETTI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
PROPONENTE:  
CNPJ:  
ENDEREÇO:  

 
LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL 
 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO. 
PROCESSO Nº. 039/2017  
DATA D0 ENCERRAMENTO:  
PRAZO DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA:  
 
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL. 
 
 
 
 
VALOR TOTAL DO ITEM N°: _______  

 
 
 
R$ ___________________________________ 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _______________________________________ 
VALIDADE DA PROPOSTA: _______________________________________ 
PRAZO DE ENTREGA: _______________________________________ 
                      
 
 

________/________/________ 
                                                                    DATA 

   
 
 
 

_____________________________________________ 
CARIMBO E ASSINATURA DO PROPONENTE 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO. 
 

 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2017. 
 
 
O signatário da presente, o senhor______, representante legalmente constituído da proponente_____, declara sob 
as penas da Lei, que reuni todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, quanto às condições de 
qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico – financeira, bem como de que está ciente e concorda com o 
disposto no edital. 
 
 
 
 
 
(inserir local), _____de_________de 2017.   
 
 
 
 
(nome, RG nº. e assinatura do responsável legal). 
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ANEXO IV 

 
 
 

DECLARAÇÃO. 
 
 
 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2017. 
 
 
 
O signatário da presente, o senhor__________________, representante legalmente constituído da 
proponente_____________, declara, sob as penas da Lei, de que não há no seu quadro de sócios, dirigentes, 
técnicos responsáveis ou servidor Público municipal pertencentes ao quadro próprio do executivo ou legislativo 
municipal, de modo que atenda aos ditames do artigo 95 da Lei orgânica do município de Santana do Itararé.        
 
 
 
(inserir local), _____de_________de 2017.   
 
 
 
(nome, RG nº. e assinatura do responsável legal). 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO. 
 
 
 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2017. 
 
 
 
O signatário da presente, o senhor__________________, representante legalmente constituído da 
proponente_____________, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores 
em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da lei nº. 8.666/93, 
acrescido pela lei nº. 9.854/99, ressalvando o emprego de menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz.        
 
 
 
 
(inserir local), _____de_________de 2017.   
 
 
 
 
(nome, RG nº. e assinatura do responsável legal). 
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ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO. 
 
 
 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2017. 
 
 
 
O signatário da presente, o senhor__________________, representante legalmente constituído da 
proponente_____________, declara, sob as penas da Lei, para atendimento ao § 2º, do artigo 32, da Lei nº. 
8.666/93 que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.        
 
 
 
(inserir local), _____de_________de 2017.   
 
 
 
 
(nome, RG nº. e assinatura do responsável legal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Departamento Municipal de Licitação e Contratos 
 

 

Praça Frei Mathias de Gênova, 184 – Centro – Fone: (43) 3526-1458. 
CEP: 84970-000 – Santana do Itararé - PR – CNPJ: 76.920.826/0001-30 

www.santanadoitarare.pr.gov.br 

 

 
 
 

 
ANEXO VII 

 
 

DECLARAÇÃO. 
 
 
 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2017. 
 
 
 
 
O signatário da presente, o senhor__________________, representante legalmente constituído da 
proponente_____________, declara, sob as penas da Lei, que não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar 
com o poder Público, em qualquer de suas esferas.        
 
 
 
(inserir local), _____de_________de 2017.   
 
 
 
 
(nome, RG nº. e assinatura do responsável legal). 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO. 
 

 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2017. 
 
 
 
O signatário da presente, o senhor ______, contador constituído da proponente _____, declara sob as penas da 
Lei, que a mesma está estabelecida sob o conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir 
dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006. (declaração firmada por 
contador). 
 
 
 
 
(inserir local), _____de_________de 2017.   
 
 
 
(nome, RG nº. e assinatura do responsável legal da empresa).       
 
 
 
(nome, CRC nº. e assinatura do contador).  
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ANEXO IX 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº 25/2017 

 
CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 
REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2017 
 

"TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRA DE UM LADO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ, 
E DE OUTRO LADO A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX, 
NA FORMA ABAIXO": 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ, 
entidade de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 76.920.826/0001-30, com sede à Praça Frei Mathias de 
Gênova, 184, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JOAS FERRAZ MICHETTI, brasileiro, 
casado, Prefeito, portador da Cédula de Identidade RG. sob o n.º. 24.398.736-5 SSP/SP e inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas C.P.F. sob o n.º. 715.066.169-68, residente e domiciliado à Rua São Paulo, nº. 189, centro, CEP 
84970-000 na cidade de Santana do Itararé, Estado do Paraná, doravante apenas simplesmente chamada de 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº. XXXXXXX, com sede à 
Rua: xxxxx, nº. xxxx Bairro: xxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxxx, Estado do xxxxxxx, neste ato representado por 
seu(a),xxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, função, portador (a) da Cédula de Identidade (RG) nº. xxxxxxxxxxx 
CPF nº. xxxxxxxxxxx, residente e domiciliado à Rua xxxxxxxxxx, nº. xxxxxxx, Bairro: xxxxx, CEP xxxxx, na cidade 
de xxxxxxxxx, Estado do xxxxxxxxxx, doravante apenas simplesmente chamado de CONTRATADA, tem entre si, 
como justo e contratado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA CURSO DE 
QUALIFICAÇÃO SOCIAL, conforme especificado no Anexo I, do Edital Pregão Presencial 025/2017 e Proposta 
Comercial apresentada pela Licitada vencedora, à qual, o presente Termo está vinculado. 
 
1.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
1.2. A contratação de serviço(s) de treinamento tem o objetivo de desenvolver Oficinas Profissionalizantes através 

do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, visando o atendimento aos usuários e famílias 
atendidas por este Centro. 

1.3. A contratada será a responsável pela infra-estrutura necessária à realização do treinamento, bem como pela 
observância do conteúdo programático detalhado no Anexo I deste Termo de Referência, a fim de ministrar os 
cursos com as definições abaixo descritas: 
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Item Quant. Uni. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO Valor por 
hora 

Valor 
mensal  

Valor 
Anual 

01 12 Meses Instrutor (a) para o Curso de aulas de artes marciais, com 
carga horária semanal de 08 (oito) horas. Mensal (32) horas  

 
 

 

02 12 Meses Instrutor (a) para o Curso de Música, modalidade Violão, com 
carga horária semanal de 08 (oito) horas. 

 
 

 

03 12 Meses Instrutor (a) para o Curso de oficina de beleza, com carga 
horária semanal de 08 (Oito) horas. 

 
 

 

04 12 Meses Instrutor (a) para o Curso de atividade Artesanais, com carga 
horária semanal de 08 (Oito) horas. 

 
 

 

    TOTAL   
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL E DA PROPOSTA 
2. Fazem parte integrante do presente instrumento, em atendimento à Lei Federal nº. 8.666/93, e suas 
conseqüentes alterações, os seguintes documentos em plena validade: 

a) Edital do pregão presencial nº. 025/2017; 

b) Proposta Comercial, apresentada pela Contratada, devidamente assinada e rubricada. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3. A realização dos serviços será conforme necessidade do Município. 
A Contratada deverá prestar imediato os serviços, após a homologação do certame e consequente assinatura 
contratual. 
A Contratada também se compromete a imediata substituição dos serviços que não atenderem as exigências do 
edital.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
09 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2.095 – MANUTENÇÃO DO CRAS 
0286 - 3.3.90.39.00.00.00 – 1759 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
5. O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ xxxxxxxxx                                                             
(xxxxxxxxxxxxxxxxxx).  
5.1 - O pagamento referente ao objeto desta licitação será efetuado através depósito bancário, até o prazo de 
trinta dias após a emissão da Nota Fiscal. 
5.2 - Os preços contratados serão considerados completos e suficientes para a execução de todos os 
Serviços, objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional 
Devido a erro ou má interpretação por parte da CONTRATADA 
5.3 - Somente serão efetuados pagamentos aos licitantes que não possuírem dívida de qualquer espécie e/ou 
natureza junto à Prefeitura Municipal de Santana do Itararé. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
6.1. Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas hipóteses previstas no Art. 65 e 
seguintes da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
6.2. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o INPC. 
6.3. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente 
comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5o do art. 65 da Lei no 
8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 
configurem área econômica extraordinária e extracontratual). 
 
CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA 
7. O presente Instrumento de Contrato terá vigência por 12 meses a partir da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
8. Este instrumento poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, com fundamento no art. 57, inciso I, da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, desde que devidamente justificada persistindo, no entanto as obrigações 
acessórios existentes, em especial as decorrentes da obrigatoriedade de revisão e/ou complementação dos 
materiais que forem determinadas pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9. São obrigações da Contratante sem que a elas se limite: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias ao cumprimento deste instrumento. 
b) efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma estabelecida neste instrumento e nos termos do Edital. 
 
CLÁUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10. São obrigações da Contratada sem que a elas se limite: 
a) prestar os serv iços por um período de 12 meses, de acordo com as necessidades do Município, 
b) responsabilizar-se por todas as despesas de encargos sociais, trabalhistas, fiscais e tributários, isentando o 
Estado, a União e o Município de quaisquer ônus; 
c) Arcar todas as despesas necessárias à consecução do objeto contratado. 
d) Indenizar terceiros e ao CONTRATANTE todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrente de dolo ou 
culpa, durante a execução do contrato, ou após o seu término, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666/93. 
e). Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
f) Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a 
Execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
g) Responder pela qualidade, quantidade, perfeição, segurança e demais características dos serviços, 
bem como a observação às normas legais vigentes. 
h) Assumir perante o CONTRATANTE a responsabilidade por todos os serviços realizados. 
i) Prestar os serviços, objeto do presente contrato, de acordo com as normas e especificações 
vigentes. 
j) Não ceder ou transferir, ainda que parcialmente, o presente contrato ou quaisquer de suas 
obrigações, sem a prévia autorização do CONTRATANTE. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
11.1 – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 
ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 
não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista no contrato; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito 
de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

11.1.1 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um 
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 
11.1.2 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor concorda e autoriza que, na 
hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente 
indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGILANCIA 
12. A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé designará um servidor da Secretaria Municipal de ação social 
para exercer vigilância sobre a execução dos serviços, objeto deste contrato, cabendo a esta notificações de 
eventuais irregularidades que deverão ser sanados pela CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÈCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA 
13. Caso se verifique o descumprimento de quaisquer umas das cláusulas contidas neste Termo de Contrato, bem 
como do Edital de Chamamento, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, 
sujeitará o contratado à multa de mora, calculado à ordem de 0, 3 %, por dia de atraso na entrega do objeto do 
contrato. 
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13.1 O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que o adjudicatário tenha direito, 
originário de fornecimento anterior ou futuro, atualizado a data do efetivo pagamento. 
13.2 Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa atualizado, deverá ser pago, pelo 
inadimplente na Prefeitura Municipal. Na ocorrência do não pagamento, o valor será inscrito em dívida ativa para 
cobrança judicial. 
13.3 No caso de reincidência da falta, o contrato será declarado rescindido, e a contratada declarada inidônea, 
sendo a declaração de inidoneidade publicada em jornal local. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
14. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto dos artigos 77 a 80 da Lei 
n.º 8.666/93 e posteriores alterações. 
14.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando-se o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
14.2. A rescisão do contrato poderá ser: 
a) Determinada, por ato unilateral e escrito da Administração Municipal; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste convite, desde que haja conveniência para a 
Administração Municipal; 
c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria; 
d) os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE 
15. A interpretação e aplicação dos termos deste instrumento serão regidas pelas Leis Brasileiras, em especial 
pela Lei nº. 8.666/93, e suas posteriores alterações, ficando eleito o foro da Comarca de Wenceslau Braz, do 
Estado do Paraná, o qual terá jurisdição e competência sobre quaisquer controvérsias do Contrato. 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas (2) vias de igual 
teor e para único efeito, conjuntamente com as duas (2) testemunhas a seguir, a todo ato presentes para que se 
produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente, por si e 
seus sucessores em juízo ou fora dele. 
 
 

Santana do Itararé, xx de xxxxxx de xxxx. 
 
JOAS FERRAZ MICHETTI                                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PREFEITO MUNICIPAL                                                                              CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1. __________________________ 
 
2. ___________________________ 


