
INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  DO  SERVIDOR  PÚBLICO  DO  MUNICÍPIO  DE
TRÊS PASSOS – IPSTP.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 02/2019
LICITAÇÃO Nº 04/2019
TIPO: MENOR PREÇO

Edital  de  CONCORRÊNCIA  para  a
contratação de serviços técnicos
advocatícios  para  o  Regime
Próprio de Previdência.

A Diretora Presidente do Instituto de Previdência do
Servidor Público do Município de Três Passos - IPSTP, Estado
do Rio Grande do Sul, torna público, que às 10 horas, do dia
23  do  mês  de  janeiro  de  2020,  na  sala  do  Instituto  de
Previdência, situada na Rua General Daltro Filho, 581 Sala 08
e  10,   reunir-se-á  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  do
Município  de  Três  Passos/RS,  designada  pela  Portaria  nº
500/19,  com  a  finalidade  de  receber  a  documentação  de
habilitação  e  as  propostas  para  a  contratação  de  serviços
técnicos  advocatícios  para  o  Instituto  de  Previdência  do
Servidor Público do Município de Três Passos.

Poderão participar empresas e profissionais autônomos
do ramo pertinente ao objeto ora licitado, que cumprirem com
os requisitos deste instrumento. 

A licitação reger-se-á pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

Recebimento dos envelopes impreterivelmente até às 10h
do dia 23 de janeiro de 2020. A abertura dos envelopes de
documentos ocorrerá às 10h05min do dia 23 de janeiro de 2020.
Os envelopes de propostas serão abertos no prazo legal. 

1. OBJETO

Constitui  objeto  da  presente  licitação  a
contratação de serviços técnicos advocatícios para o Instituto
de  Previdência  do  Servidor  Público  do  Município  de  Três
Passos, nos termos do anexo I deste Edital. 

2. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

Os documentos necessários à habilitação e as propostas
serão  recebidos  pela  Comissão  de  Licitação  no  dia,  hora  e
local  mencionados  no  preâmbulo,  em  02  (dois)  envelopes



distintos, fechados e identificados, respectivamente como de
nº 1 e nº 2, para o que se sugere o seguinte texto:

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS
PASSOS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2019
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: Fone

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS
PASSOS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2019
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA
PROPONENTE: 

2.1 Para  a  HABILITAÇÃO,  deverão  ser  apresentados  os
seguintes documentos: 

I – PARA PESSOA JURÍDICA: 

 
a)  Cópia  autenticada do  ato  constitutivo  da

sociedade registrado nos termos do art. 15, §1º
da Lei 8.906/04;

b) Prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de
Pessoas  Jurídicas,  (CNPJ)  do  Ministério  da
Fazenda;

c) Prova  de  regularidade  para  com  as  Fazendas:
Federal e  quanto  à  Dívida  Ativa  da  União
(abrangendo a negativa de regularidade relativa à
Seguridade social nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB 1.791/14),  Estadual e  Municipal, sendo
esta última da sede do licitante, válidas. 

d) Prova de regularidade relativa ao FGTS;
e) Declaração  de  inexistência  de  trabalhadores

menores; 
f) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
g) Certidão  Negativa  de  falência  ou  recuperação

judicial,  concordata  ou  execução  patrimonial
expedida pelo distribuidor da sede da LICITANTE
com data de expedição inferior a 60 (sessenta)
dias.

h) Indicação  do  profissional  que  prestará  os
serviços e cópia autenticada da OAB.

II – PARA PESSOA FÍSICA:

a) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal e
quanto à Dívida Ativa da União (abrangendo a negativa
de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  nos



termos  da  Portaria  Conjunta  PGFN/RFB  1.791/14),
Estadual e  Municipal, sendo esta última da sede do
licitante, dentro do prazo de validade;

b) Declaração de inexistência de trabalhadores menores; 
c) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
d) Certidão Negativa de falência com data de expedição
inferior a 60 (sessenta) dias.
e) Comprovante de Registro junto a OAB;

2.1.1 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:

a) Atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado em nome do profissional  que executará os
serviços,  que  prestou  satisfatoriamente  serviço  público  na
área administrativa e na área previdenciária. 

2.2  Os  documentos  necessários  para  habilitação  deverão  ser
autenticados em  Cartório  competente  ou  autenticados  por
servidor do IPSTP, exceto as negativas emitidas via internet.

2.3  O  Instituto  de  Previdência  do  Servidor  Público  do
Município autenticará documentos até a data aprazada para o
certame. E, na sessão, desde que o representante legal porte
consigo os originais. 

2.4 A critério da Comissão de Licitações poderá ser verificada
a autenticidade e validade das negativas via internet. 

2.5 O envelope nº 2 deverá conter:

A proposta financeira, em papel timbrado da licitante ou
com carimbo do profissional, com indicação do nº da licitação
e da concorrência, contendo: 

a) o prazo de validade da proposta, que deverá ser de no
mínimo 60 (sessenta) dias a contar de sua apresentação;

c)  o valor mensal para a execução dos serviços; Sendo
apresentada por sociedade nos preços propostos deverão estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como,
encargos  sociais,  taxas,  impostos  de  qualquer  natureza;  No
caso de pessoa física, do valor mensal será retido o valor
correspondente ao IRRF e a contribuição previdenciária; 

d) O valor total para o período da contratação;

3. DO JULGAMENTO

3.1 Esta licitação é do tipo menor preço. O julgamento será
realizado pela Comissão de Licitações levando em consideração
o menor preço proposto mês, com valor máximo de R$ 2.621,66
(dois mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e seis
centavos)  levando-se  em  consideração  os  valores  orçados  em



pesquisa de preço. 

3.2 A licitação será processada e julgada com observância
do previsto nos artigos 43 e 44 da Lei nº 8.666/93;

3.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois
de  obedecido  o  disposto  no  §  2º do  art.  3º da  Lei  nº
8.666/1993, será utilizado o sorteio, em ato público, com a
convocação prévia de todos os licitantes;

4. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS

4.1  As  impugnações  ao  presente  ato  convocatório  serão
recebidas pelo IPSTP, aos cuidados da Comissão Permanente de
Licitações, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 41, da
Lei nº 8666/93. 

4.2 Dos atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei
no 8.666, de 10.06.93, e suas atualizações, caberão recurso
nos  termos  das  normas  previstas  nos  incisos,  alíneas  e
parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

5. DOS PRAZOS

5.1 Esgotados todos os prazos recursais, após a adjudicação
e homologação pela Presidente do Instituto, será convocado o
vencedor  para  assinar  o  contrato,  sob  pena  de  decair  do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei nº 8.666/93.

5.2 - O prazo para assinatura do contrato é de 5 (cinco) dias
úteis a contar do recebimento do AR, ou da convocação formal
para assinatura do mesmo. 

5.3 -  Se dentro do prazo o convocado não assinar o contrato,
o Instituto convocará os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação. Ao
primeiro colocado, que não firmar o contrato, será aplicada a
pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento)
do  valor  total  da  contratação  e  a  suspensão  temporária  da
participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração por prazo de 2 (dois) anos.

5.4 - O prazo de vigência contratual é  de 12(doze) meses a
contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite
de  sessenta  meses,  nos  termos  do  art.  57,  II,  da  Lei  de
Licitações, havendo interesse do Instituto de Previdência do
Servidor Público Municipal – IPSTP.



5.5  –  Havendo  prorrogação,  o  contrato  será  reajustado  pelo
INPC. 

6. DO PAGAMENTO

6.1  As  despesas  decorrentes  da  contratação  oriunda  desta
licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE TRÊS
PASSOS

Unidade: 01 Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Três Passos
Proj./Ativ.  2.150  -   Manutenção  das  Atividades  Administrativas  do  Instituto  de

Previdência do Servidor 
Elemento 9 – 3.3.90.36  Outros serviços de Terceiro – Pessoa  Física
Elemento: 10 - 3.3.90.39. Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

6.2- O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente
a prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal ou RPA. 
6.3- Em caso de atraso no pagamento, por culpa exclusiva do contratante, os
valores serão corrigidos pelo INPC.

7. – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1 – A empresa vencedora deverá prestar os serviços de acordo
com o Anexo I do presente edital. 

7.2 – O profissional ou sociedade contratada deverá patrocinar
defesas de processos judiciais em que o Instituto for réu,
tanto os já existentes quanto os que forem ingressados após
assinatura do contrato, bem como ingressar com todas as ações
que o Instituto julgar necessárias, emitido parecer no caso de
discordância do ingresso da ação.

7.3 – Todas as petições poderão ser elaboradas no escritório
do contratado ou junto ao IPSTP, responsabilizando-se o mesmo
pelo protocolo e cumprimento dos prazos legais;

7.4 – As despesas referentes a custas judiciais correrão por
conta do contratante; 

7.5 – Também ficará a cargo do contratado a emissão de parecer
jurídico  referente  a  processos  administrativos,  editais  de
licitação e seus contratos, quando necessário. 

8 - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1 - Caberá ao Contratante:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
II  - Prestar  à  CONTRATADA  toda  e  qualquer  informação  e
fornecimento de documentos, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Contrato;
III  - Notificar  por  escrito  à  CONTRATADA,  a  ocorrência  de
eventuais  imperfeições  no  curso  de  execução  do  contrato,



fixando prazo para a sua correção;
IV - Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme determina o
Contrato.

8.2 – Caberá ao Contratado:

I - Prestar a execução do contrato na forma ajustada, vedado o substabelecimento,
sem autorização prévia e por escrito da Contratante; 
II  –  Em  se  tratando  de  sociedade,  atender  aos  encargos  trabalhistas,
previdenciários,  fiscais  e  comerciais  decorrentes  do  profissional  indicado  para
prestação dos serviços;
III – Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato documentos
que comprovem as condições de sua habilitação; 
IV  – Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados,  facilitando o
acompanhamento e a fiscalização por parte da CONTRATANTE; 
V -  Responder  por  danos  materiais  ou físicos,  causados  por  seus  empregados,
decorrentes de sua culpa ou dolo. 

9. DAS PENALIDADES
9.1 O(A) CONTRATADO(A) sujeita-se às seguintes penalidades:
a)  advertência,  por  escrito,  no  caso  de  pequenas
irregularidades;
b) multas sobre o valor total atualizado do contrato:

-  de  3% pelo descumprimento  de  cláusula  contratual  ou
norma de legislação pertinente;
-  de 10  % nos  casos  de  inexecução  total  ou  parcial,
execução imperfeita ou em desacordo com as especificações
e negligência na execução do objeto contratado; e

c) suspensão do direito de contratar com o Instituto.
d) declaração de inidoneidade nos casos de prática de atos
ilícitos  visando  frustrar  a  execução  do  contrato,  que  será
publicado em jornal de circulação regional.
e) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo
ultrapassar  a  30%  do  valor  atualizado  do  contrato,  sem
prejuízo  da  cobrança  de  perdas  e  danos  que  venham  a  ser
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão
contratual.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Não  serão  consideradas  as  propostas  que  deixarem  de
atender qualquer das disposições do presente edital.

10.2 Em  nenhuma  hipótese  será  concedido  prazo  para  a
apresentação da documentação e propostas ou quaisquer outros
documentos.

10.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações
ou substituições das propostas ou quaisquer outros documentos.

10.4 Só  terão  direito  a  usar  a  palavra,  rubricar  as



propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e
os  contratos,  os  licitantes  ou  seus  representantes
credenciados, além dos membros da Comissão de Licitações.

I – Não serão lançadas em ata consignações que versarem
sobre  matéria  objeto  de  recurso  próprio,  como  por  exemplo,
sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art.
109, inciso I, a e b, da Lei nº 8.666, de 1993).

10.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à
documentação, não serão admitidos à licitação os participantes
retardatários.

10.6 No  contrato,  a  ser  assinado  com  o  adjudicatário,
constará as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a
possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada
nos artigos 77 a 79 da Lei de Licitações.

10.7 Constituem  anexos  deste  edital,  dele  fazendo  parte
integrante: 

Anexo I – Projeto  básico

Anexo II  -Minuta do contrato

Anexo III – Declaração de menores

Informações  e  esclarecimentos  serão  prestadas  aos
interessados no horário das 7h às 13hs, na sede do Instituto
de  Previdência  do  Servidor  Publico  do  Município  de  Três
Passos, sito na rua.General Daltro Filho, nº 581, Sala 08 ou
pelo fone nº 55 99626-5661.

Cópias  do  edital  e  seus  anexos  poderão  ser  obtidas
junto  à  sede  do  Instituto  ou  na  página  eletrônica
www.ipstp.com.br. 

           Três Passos, 19 de dezembro de 2019.

Em, ___ de __________ de ______.

_____________________________,

 Diretor – Presidente



ANEXO I – PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO 

1.1.  Constitui  objeto  deste  Projeto  Básico  contratação  de
serviços técnicos advocatícios para o Instituto de Previdência
do Servidor Público do Município de Três Passos.

2. DA JUSTIFICATIVA 

O Instituto não possui procurador jurídico nem tão pouco em
sua estrutura organizacional a sua criação, razão pela qual
com fulcro no art. 13, V da Lei de Licitações, visa através de
procedimento licitatório a contratação de profissional a fim
de  patrocinar  defesa  contra  as  demandas  que  são  intentadas
contra  o  mesmo.  Outrossim,  necessita-se  de  profissional
desvinculado ao Município de Três Passos, por haverem demandas
onde poderão entrar em conflito o interesse de ambos. 

Ademais  devemos  considerar  que  a  falta  de  apresentação  de
defesa nas ações intentadas causariam a condenação do mesmo
por inércia o que poderia causar graves prejuízos ao mesmo,
justificando, portanto a presente contratação. Da mesma forma,
a  contratação  facilitará  ingressar  com  ações  quando  houver
necessidade. 

Contratações por dispensa de licitação devem seguir a regra do
art.  24  da  Lei  de  licitações  o  que  atualmente  representa
valores maiores dependendo do teor da ação interposta. 

3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O  profissional  ou  sociedade  contratada  deverá  patrocinar
defesas de processos judiciais em que o Instituto for réu,
tanto os já existentes quanto os que forem ingressados após
assinatura do contrato. Ingressar com cobranças judiciais e
extrajudiciais contra terceiros e emitir parecer jurídico em
processos  administrativos,  em  contratos  e  licitações  do
Instituto de Previdência – IPSTP, tudo na forma do Estatuto da
OAB e legislação vigente no País.

A  contratada  deverá  prestar  os  serviços  junto  à  sede  da
contratante, uma vez por semana, no turno matutino, em dia a
ser definido pela mesma, pelo período mínimo de 4 (quatro)
horas.  Tendo  o  profissional  compromisso  inadiável  na  data
fixada, comunicar o IPSTP com antecedência mínima de 24h e
marcar  nova  data  para  a  prestação  do  serviço.  As  despesas
provenientes da elaboração das peças processuais deverão ser
arcadas pela contratada. 

A contratada deverá estar disponível no período das 13h30min
às 17h30min para consultas referentes a processos, editais e



contratos via telefone para atendimento da contratante, com
exceção  nos  períodos  em  que  o  profissional  estiver  em
audiência  ou  em  compromissos  que  não  o  permitam  o  uso  ou
atendimento do celular. 

Em caso de necessidade da contratante de serviço ou consulta
fora  das  datas  agendadas,  poderá  solicitar  a  presença  do
profissional com antecedência de no mínimo 24h a contar da
solicitação, na sede do Instituto, neste caso será abatido o
período  (horas)  da  visita  semanal.  Todos  os
deslocamentos/estadia  para  cumprimento  dos  serviços
estipulados neste projeto deverão ser arcados pela contratada,
exceto a locomoção e estadia quando a serviço do Instituto em
outro Município, neste caso, serão arcados pela contratante. 

O prazo para análise de editais e contratos é de cinco dias
úteis a contar do recebimento da documentação, que poderá ser
enviada ao e-mail do profissional. 

O prazo para ingresso de ações/demandas novas é de 30(trinta)
dias  a  contar  da  disponibilização  de  toda  a  documentação
necessária para o ajuizamento pela contratante ao contratado. 

O prazo para análise de pedidos de aposentadoria/pensões é de
15(quinze)  dias  a  contar  da  data  da  disponibilização  do
requerimento ao contratado, prorrogáveis por igual período nos
casos mais complexos. 

As despesas referentes a custas judiciais, postagens e outras
decorrentes  de  ações  judiciais  correrão  por  conta  do
contratante; 

Deverá emitir relatório de atividades mensal, o qual deverá
ser entregue até o antepenúltimo dia útil do mês da prestação
dos serviços. 

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência contratual é de 12(doze) meses a contar de
sua  assinatura,  podendo  ser  prorrogado,  no  interesse  do
Instituto, até o limite de sessenta meses, nos termos do art.
57,  II,  da  Lei  de  Licitações.  Em  caso  de  prorrogação  o
contrato será reajustado pelo INPC a cada término de 12 meses.

 
5. DO PAGAMENTO

5.1  As  despesas  decorrentes  da  contratação  oriunda  desta
licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:



Órgão: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE TRÊS
PASSOS

Unidade: 01 Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Três Passos
Proj./Ativ.  2.150  -   Manutenção  das  Atividades  Administrativas  do  Instituto  de

Previdência do Servidor 
Elemento 9 – 3.3.90.36  Outros serviços de Terceiro – Pessoa  Física

Elemento:  10  -  3.3.90.39.  Outros  serviços  de  terceiros  –  Pessoa  Jurídicao 10º
(décimo) dia do mês subsequente a prestação dos serviços,
mediante apresentação de nota fiscal o

6. DAS PENALIDADES
6.1 O(A) CONTRATADO(A) sujeita-se às seguintes penalidades:
a)  advertência,  por  escrito,  no  caso  de  pequenas
irregularidades;
b) multas sobre o valor total atualizado do contrato:

-  de  3% pelo descumprimento  de  cláusula  contratual  ou
norma de legislação pertinente;
-  de 10  % nos  casos  de  inexecução  total  ou  parcial,
execução imperfeita ou em desacordo com as especificações
e negligência na execução do objeto contratado; e

c) suspensão do direito de contratar com o Instituto.
d) declaração de inidoneidade nos casos de prática de atos
ilícitos visando frustrar a execução do contrato, devendo ser
publicado em jornal de circulação regional.
e) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo
ultrapassar  a  30%  do  valor  atualizado  do  contrato,  sem
prejuízo  da  cobrança  de  perdas  e  danos  que  venham  a  ser
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão
contratual.

7. DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

Além  dos  documentos  exigidos  no  edital,  deverá  ser  exigida
qualificação técnica da licitante, através de:

a) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado em nome do profissional  que executará os
serviços,  que  prestou  satisfatoriamente  serviço  público  na
área administrativa e na área previdenciária. 

8. DO PREÇO MÁXIMO A SER PAGO

O  IPSTP  fixa  o  valor  máximo  a  ser  pago  em  R$
2.621,66(dois mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e
seis centavos) com base em coleta de orçamentos. 

Três Passos, 18 de dezembro de 2019. 

_____________________________________

Diretora Presidente



  

ANEXO II
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato nº ___/______

Contrato celebrado entre o Instituto de Previdência dos
Servidores  Públicos  Municipais  -  IPSTP,  CNPJ
nº  ..................,  com  endereço  na  .........,  n°  ....,
representado neste ato pelo seu Presidente Sr.............. ,
doravante  denominado  CONTRATANTE,  e  ________,  com  endereço
(_________),  CPF  n°  (______),  município  de  __________,
doravante  denominado(a)  CONTRATADO(A),  para  a  execução  do
objeto descrito na Cláusula Primeira do Edital - Do Objeto.

O  presente  contrato  tem  seu  respectivo  fundamento  e
finalidade  na  consecução  do  objeto  contratado,  descrito
abaixo, constante da Concorrência n° 02/2019, regendo-se pela
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação
pertinente, assim como pelas condições do convite referido,
pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das
partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste instrumento a  contratação de serviços
técnicos  advocatícios  para  o  Instituto  de  Previdência  do
Servidor Público do Município de Três Passos, conforme abaixo
transcrito:
.................................... (DESCRITIVO CONFORME ANEXO I)

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
O preço para o presente ajuste é de R$ _______ (____)

mensais, e  o  valor  total  no  período  da  contratação  de
R$.............constante  da proposta vencedora  da  licitação,
aceito pelo(a) CONTRATADO(A), entendido este como preço justo
e suficiente para a total execução do presente objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à

conta das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE TRÊS
PASSOS

Unidade: 01 Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Três Passos
Proj./Ativ.  2.150  -   Manutenção  das  Atividades  Administrativas  do  Instituto  de

Previdência do Servidor 
Elemento 9 – 3.3.90.36  Outros serviços de Terceiro – Pessoa  Física
Elemento: 10 - 3.3.90.39. Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica



CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
O valor do contrato poderá ser reajustado somente depois

de decorridos 12 (doze) meses, tendo como base o índice anual
do INPC.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão realizados até o décimo dia do mês

subsequente à prestação dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O  presente  instrumento  terá  vigência  a  contar  de  sua
assinatura,  pelo  período  de  12  (doze)  meses,  ou  seja
até...................., podendo ser prorrogado por igual(is)
período(s), sucessivas vezes, se acordado entre as partes, até
o  limite  disposto  no  artigo  57,  II,  da  Lei  Federal  nº
8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS
O prazo para o início da prestação dos serviços será a

contar da data de assinatura do contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Somente serão realizados os pagamentos,  após  a  devida

liquidação da despesa, mês a mês, atestando a execução dos
serviços de acordo com o presente contrato.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Executados os serviços e estando de acordo com o previsto

no edital de licitação e nas cláusulas contratuais e, ainda,
observada  a  legislação  em  vigor,  serão  recebidos  pela
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
1. Dos Direitos

1.1. da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas
condições avençadas; e

1.2. do(a) CONTRATADO(A):
a)  perceber  o  valor  ajustado  na  forma  e  no  prazo

convencionados; e
2. Das Obrigações

2.1. da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado; e
b)  dar  a(o)  CONTRATADO(A)  as  condições  necessárias  à

regular execução do contrato.
2.2. do(a) CONTRATADO(A):
a)  prestar  os  serviços  na  forma  ajustada,  nos  termos

estipulados  no  Edital  e  no  projeto  básico,  anexo  I,
independente de transcrição.

b)  manter  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
O(A)  CONTRATADO(A)  reconhece  os  direitos  da



Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos
no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art.

79, Lei Federal n° 8.666/93 ou com aviso prévio de 30(trinta)
dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
O(A) CONTRATADO(A) sujeita-se às seguintes penalidades:
a)  advertência,  por  escrito,  no  caso  de  pequenas

irregularidades;
b) multas sobre o valor total atualizado do contrato:

- de 3 % pelo descumprimento de cláusula contratual
ou norma de legislação pertinente;

- de 10 % nos casos de inexecução total ou parcial,
execução imperfeita ou em desacordo com as especificações
e negligência na execução do objeto contratado; e
c) suspensão do direito de contratar com o Instituto;
d) declaração de inidoneidade nos casos de prática de

atos ilícitos visando frustrar a execução deste instrumento,
devendo ser publicado em jornal de circulação regional.

Parágrafo  único  -  A  multa  dobrará  a  cada  caso  de
reincidência,  não  podendo  ultrapassar  a  30%  do  valor
atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e
danos que  venham a ser  causados ao  interesse  público  e da
possibilidade da rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Fica eleito o Foro da Comarca de Três Passos para dirimir

dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.
E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o

presente Contrato em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas.

Três Passos/RS, ___ de __________ de _______.

CONTRATANTE                       CONTRATADA

Testemunhas



ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES
MENORES

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o
Edital  de  ...........nº  .../201_ que  a
Proponente................................................
.........  (razão  social),  inscrito  no  CNPJ/MF  sob
nº.............................................., com sede
na  cidade  de  ......................................,
Estado................................,  na
Rua/Av....................................................
............................  (endereço  completo),  não
mantém em seu quadro de pessoal, trabalhadores menores de
18(dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em
serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em
qualquer trabalho, trabalhadores menores de16 (dezesseis)
anos,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  a  partir  de  14
(quatorze) anos. 

Cidade, Estado, em ____ de ________ de 20....

_______________________________________
Assinatura 
CARIMBO


