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CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 004/2018 

Para contratação de Assistente Social e Psicólogo  

 

O Município de São Sebastião do Caí, RS, torna público, para ciência dos 

interessados, que estão abertas a partir do dia 24 de outubro de 2018, às 9h, as 

inscrições para o processo de credenciamento de prestadores de serviço de 

assistência social e psicologia, visando à contratação de profissionais aptos a atender 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade familiar e social, com o intuito 

de que seja exarado parecer técnico (estudo social) acerca das reais condições dos 

menores e da necessidade de inserção em casa lar ou família substituta, nos autos de 

processo judicial em tramite, bem como, no caso de assistente social, efetuar 

levantamento e relatório in loco nos loteamentos a serem regularizados na área 

geográfica deste município.  

 

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 

 

Dias/Horários: segundas às quintas-feiras das 08h às 13h30min e das 13h15min às 

16h30min; e nas sextas-feiras das 07h30min às 13h. 

Local: Setor de Licitações, sito à Rua Marechal Floriano Peixoto, n.º 426, Centro, em 

São Sebastião do Caí/RS. 

 

Outras Informações: 

 

-  Não existe impedimento para que sejam credenciadas mais de uma 

instituição/entidade para prestação de serviço, durante a vigência deste Chamamento. 

- O prazo de vigência deste credenciamento será de 12(doze) meses a 

contar da data da sua assinatura pelos credenciados. 
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- EDITAL DE REGULAMENTO e CADASTRAMENTO DE 

FORNECEDORES: Todas as informações sobre a inscrição, documentos, 

cadastramentos e requisitos para a realização do credenciamento estão disponíveis no 

endereço eletrônico: www.saosebastiaodocai.rs.gov.br no ícone LICITAÇÕES/ 

CHAMAMENTO PÚBLICO.  

- Dúvidas e informações: licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br ou pelo 

telefone (51) 3635-2500 – ramal 4004, de segunda a quinta-feira das 8h às 11h30min e 

das 13h15min às 16h30min. 

 

OBJETIVOS 

1.1. Prestação de serviço de assistência social e psicologia visando à contratação de 

profissionais aptos a atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

familiar e social, com o intuito de elaborar estudo social acerca das reais condições dos 

menores e da necessidade de inserção em casa lar ou família substituta, nos autos de 

processo judicial em tramite, bem como, no caso de assistente social, efetuar 

levantamento e relatório in loco nos loteamentos a serem regularizados na área 

geográfica deste município.  

1.2. Os serviços serão prestados de acordo com determinações exaradas em 

processos judiciais, cujo objetivo primordial seja resguardar os interesses das crianças e 

adolescência.  

1.3. As nomeações terão por base o Ato n.º 051/2009-P que estabelece os requisitos 

para obtenção de forma benéfica dos serviços de assistência social e psicologia, os 

quais irão atender aqueles residentes neste município.  

1.4. Nos casos do levantamento assistencial in loco, o profissional de assistencial 

social deverá elaborar levantamento nos lotes pertencentes ao loteamento, efetuando o 

cadastro dos moradores, por meio de relatório por unidade, preenchimento de 

formulário, bem como arrecadação da documentação pertinente.  

1.5. Aos serviços efetivamente realizados serão pagos os valores especificados na 

tabela abaixo: 
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ITEM ESPECIALIDADE NATUREZA DA 

AÇÃO 

VALOR MÁXIO 

01 PSICOLOGIA  R$ 250,00 

02 SERVIÇO SOCIAL ESTUDO SOCIAL  R$ 200,00 

 

REQUISITOS 

2.1. O profissional responsável pela execução dos serviços deverá preencher os 

requisitos abaixo: 

 

 

 

Categoria Grupo 02: 

Psicólogo 

Requisitos Mínimos - Graduação em Psicologia; 

-Inscrição no Conselho Regional 

de Psicologia (CRP) 

Documentação 

Comprobatória 

- Certificado de Conclusão de 

Curso (Diploma) emitido por 

Universidade reconhecida pelo 

MEC; 

Categoria Grupo 01: 

Assistente Social  

Requisitos Mínimos Graduação em Serviços Sociais 

Documentação 

Comprobatória 

- Certificado de Conclusão de 

Curso (Diploma) emitido por 

Universidade reconhecida pelo 

MEC; 

-  Currículo  
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-  Currículo 

 

2.2. No CURRÍCULO deverá constar: 

 - a formação de terceiro grau ou superior; 

 - experiência profissional, nas atividades que desempenhará nos trabalhos objeto 

deste Edital, indicando o período das atividades; 

 - experiências anteriores em outras atividades; 

 - áreas de especialização. 

 

2.3. Além dos documentos comprobatórios referentes à graduação mínima 

necessária, o profissional deverá apresentar, junto aos documentos para o 

Credenciamento, certidões negativas cível, criminal e trabalhista, bem como certidão 

negativa referente a débitos trabalhistas.  

 

CREDENCIAMENTO – FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DE N.º 01 – 

DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

3.1. O envelope nº 1, contendo a Documentação de Credenciamento, deverá ser 

entregue no local indicado no preâmbulo deste Edital, devidamente fechado, constando 

da face os seguintes dizeres: 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI/RS, 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO  

PROFISSIONAL: __________________________________ 

 

3.2. A solicitação de Credenciamento (ANEXO) deverá estar contida no Envelope nº 

1, devidamente assinada pelo profissional prestador do serviço de assistência social ou 

psicologia, em papel timbrado, redigida em idioma nacional de forma clara, sem 
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emendas, não podendo conter erros rasuras ou entrelinhas, sob pena de 

desclassificação, em que constará: 

 

a) Identificação do profissional (assistente social ou psicólogo), com nome, 

endereço, todas as formas de contato (telefone e e-mail), assim como a 

documentação comprobatória inserta no item 2.1; 

b) Dados de identificação de conta bancária, contendo o nome do banco e da 

agência, com seu respectivo número, bem como o da conta-corrente; 

c) Declaração da Profissional que aceita os valores constantes do Edital para os 

serviços ofertados; 

d) Comprovante de Inscrição no respectivo Conselho Regional; 

e) Currículo. 

 

3.2. Certificado de Regularidade de cadastramento junto Cadastro de Fornecedores 

do Departamento de Licitações, junto a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí. 

 

3.2. Certidões negativas cível, criminal e trabalhista, inclusive certidão negativa 

referente a débitos trabalhistas.  

 

PROPOSTA – ENVELOPE N.º 02 

4.1. O envelope nº 2, contendo a proposta, deverá ser entregue no local indicado no 

preâmbulo deste edital, devidamente fechado, constando da face os seguintes dizeres: 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI/RS, 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018. 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE SERVIÇOS  

PROFISSIONAL: __________________________________ 
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4.2. A proposta de serviços deverá estar contida no Envelope nº 2, devidamente 

assinada pelo profissional prestador de serviço, em papel timbrado, redigida em idioma 

nacional de forma clara, sem emendas, não podendo conter erros rasuras ou 

entrelinhas, sob pena de desclassificação, na qual deverá constar a especificação clara 

e detalhada dos serviços prestados. 

 

PROCEDIMENTO 

5.1. O presente credenciamento é composto de 03 (três) Fases explicitadas a seguir: 

5.1.1. 1ª Fase: Recebimento da Documentação da Habilitação e Proposta; 

5.1.2. 2ª Fase: Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta; 

5.1.3. 3ª Fase: Demais formalidades legais pertinentes a Lei Federal 8.666/93 e 

alterações. 

 

5.2. A 1ª Fase - Recebimento da Documentação da Habilitação (Envelope 1) e Proposta 

(Envelope 2): Será de responsabilidade da Comissão de Licitação a abertura dos 

envelopes e conferência da documentação e proposta, no prazo de 03 (três) dias úteis a 

contar da data de entrega dos envelopes no local apresentados no preâmbulo deste 

Edital e dentro do prazo apresentado. 

5.3. A 2ª Fase – Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta: Será de 

responsabilidade da Comissão de Licitação a análise da documentação e proposta, 

deferindo ou indeferindo o Credenciamento dos interessados, de acordo com as 

exigências legais, e emitindo parecer definitivo para publicação do deferimento ou 

indeferimento o credenciamento dos interessados, de acordo com as exigências legais, 

e emitindo parecer definitivo para divulgação no prazo de 3 (três) dias úteis. 

5.4. A 3ª Fase – Demais formalidades legais pertinentes a Lei 8.666/93 e alterações: 

Com o parecer definitivo da Comissão Permanente de Licitação será desencadeado 

demais procedimentos legais até a efetivação do contrato. 

 

PRAZOS 
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6.1. O período de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, e poderá ser 

prorrogado por acordo entre as partes, por no máximo mais 60(sessenta) dias, de 

acordo com a legislação vigente. 

6.2. A parte que não se interessar pela prorrogação contratual deverá comunicar a sua 

intenção, por escrito, à outra parte, com antecedência mínima de sessenta (60) dias. 

6.3. O Termo de Prorrogação contratual, de celebração obrigatória, será acompanhado 

do Termo emitido pela Secretaria Municipal de Saúde e todas as demais condições 

solicitadas de habilitação e qualificação. 

 

DOS VALORES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da licitação correrão por 

conta dos recursos das Dotações Orçamentárias: 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

7.2. O contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados, a importância 

financeira correspondente ao número de relatórios e atendimentos efetivamente 

realizados, os quais serão comprovados mediante a apresentação de cópia dos 

relatórios, junto ao sistema Técnos Sistemais, ou, ainda, quando for o caso, cópia do 

despacho judicial que nomeia o profissional para a realização do estudo social ou 

avaliação psicológica.  

7.3  Em caso de não funcionamento do Sistema ou adequação do mesmo para uso 

destes relatórios serão fornecidos relatórios pelo credenciado para avaliação dos 

serviços realizados, para então ser, depois de aprovado, pago os valores devidos. 

7.4. Os valores a serem pagos pelos serviços serão os mesmas constantes em planilhas 

acima.  
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7.5. Os valores estimados não implicarão em nenhuma previsão de crédito em favor dos 

Contratados, que só fará jus aos valores correspondentes após a devida comprovação 

dos serviços efetivamente prestados. 

7.6.  Os valores constantes das tabelas 01 e 02 deste edital servirão como referência 

para atualização de valores, que comprovada necessidade e visando garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato que for celebrado com o prestador, segundo 

sua natureza jurídica, previstos no artigo 26 da Lei Federal 8.080/90 e nos termos da Lei 

Federal 8.666/93, especialmente o que reza o seu Artigo 65, II, d; 

7.7. Quando houver revisão da tabela, somente ocorrerá a celebração de Termo 

Aditivo quando da alteração dos valores aprovados pelo Secretario competente. 

7.8. O valor estimado no item anterior não implica em nenhuma revisão de crédito em 

favor dos contratados, que só fará jus aos valores correspondentes aos serviços 

efetivamente prestados, desde que autorizados, aprovados pelo Departamento 

Municipal de saúde, nos termos do presente contrato. 

7.9. Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações 

próprias que forem aprovadas para os mesmos. 

 

DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1. A Contratante pagará, mensalmente, ao prestador de serviços de saúde, pelos 

serviços efetivamente prestados, conforme item 9 deste Edital. 

8.2.  O preço estipulado neste contrato será pago da seguinte forma: 

8.2.1. Para efeito de faturamento: 

O pagamento ocorrerá após verificação de conformidade realizada por representante da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

8.2.2. O CONTRATADO responsabilizar-se-á por quaisquer ônus decorrentes de 

omissões ou erros na elaboração do faturamento, que redundem em aumento das 

despesas ou perda de descontos; 
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8.2.3. A Contratante, após a revisão dos documentos pertinentes ao faturamento 

encaminhará o relatório da produção para o Departamento Licitações da Prefeitura, que 

efetuará os procedimentos necessários e enviará para o Departamento de 

Contabilidade, para a realização do pagamento apurado, depositando na conta do 

Contratado, até o 15º (décimo quinto) dia útil. 

8.2.4. As contas rejeitadas pelo serviço de Controle e Avaliação do Departamento de 

Saúde serão devolvidas ao Contratado para as correções cabíveis e reapresentação no 

mês subsequente. 

8.2.5. Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do 

Contratante, este garantirá ao Contratado o pagamento, no prazo avançado neste 

contrato, pelos valores do mês imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que 

houver, no pagamento subsequente, mas ficando o Município exonerado do pagamento 

de multas e sanções financeiras obrigando-se, entretanto, a corrigir monetariamente os 

créditos do Contratado. 

 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

9.1. Os dias e horários do atendimento serão definidos de acordo com a determinação 

judicial, em despacho proferido nos autos do processo judicial, mediante aceitação do 

encargo por parte do profissional, quando se referir aos serviços descritos na primeira 

parte inicial do objeto. No caso da assistência social para efetuar levantamento e 

relatório in loco nos loteamentos a serem regularizados na área geográfica deste 

município, estes serão realizados de acordo com a demanda.  

9.2.  O local da prestação dos serviços deverá ser informado no despacho proferido 

pelo magistrado nos autos do processo judicial, bem como, no caso dos assistentes 

sociais, nos lotes a serem regularizados na área geográfica deste município. devendo 

ser acordado entre o prestador de serviço e o funcionário público responsável pela 

regularização.  
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9.3. Toda a produção de relatórios será avaliada através do sistema de informação 

(Técnos Sistemas). 

9.4. A contratada, na hipótese da parte inicial da descrição do objeto, irá atender às 

crianças e adolescentes residentes neste município.  

9.5. Responsabilizar-se por todos os custos inerentes aos estágios, seguros, encargos 

sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do 

objeto do contrato. 

9.6. Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às 

obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor e atender aos encargos 

de lei. 

9.7. Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, 

por si ou por seus representantes, na execução do Objeto do presente contrato, 

isentando o Contratante de toda e qualquer reclamação que eventualmente possa 

ocorrer. 

9.8. Fica em responsabilidade do Contratado, emitir a Nota Fiscal e entregar na 

Administração da Secretaria Municipal de Saúde acompanhada de Certidão Negativa de 

Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e Certidão de 

Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Municipais para fins de Controle 

do Departamento de Licitações. 

9.9. Será de responsabilidade do Contratado o pagamento de toda e qualquer situação 

decorrente da execução dos serviços a que se refere o presente contrato, inclusive 

eventuais reclamatórias trabalhistas que venham a ser formuladas decorrentes dessa 

respectiva execução. 

9.10. O contratado assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de 

todas as obrigações da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, 

Previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do contratante 

relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos 

causados a terceiros. 
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DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, E AUDITORIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS: 

10.1. A execução do contrato será acompanhada pelo Secretario responsável ou de 

pessoa por ele designada, que anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relativas à execução do contrato, recomendando medidas necessárias para a correção 

de não conformidades constatadas; 

10.2. A execução do contrato será avaliada por meio de procedimentos de supervisão 

indireta ou in loco, nas quais será observado o cumprimento das cláusulas e condições 

estabelecidas neste Edital. 

 

CREDENCIADOS IMPOSSIBILITADOS DE ATENDER ÀS DEMANDAS 

11.1. Os credenciados que se declararem impedidos de atender às demandas deverão 

apresentar documentação que justifique seu impedimento, devendo endereçá-la à 

Comissão de Credenciamento do órgão ou entidade contratante que avaliará, em prazo 

não superior a 2 (dois) dias úteis, os motivos e suas implicações e decidirá pela 

aceitação ou não da justificativa apresentada. 

11.2. Caso não tenha sido apresentada justificativa pelo credenciado ou esta não seja 

aceita pela Comissão, a ele poderá ser aplicada, pela Comissão de Credenciamento, as 

seguintes penalidades, garantido o contraditório e ampla defesa: 

11.2.1. suspensão do direito de participação a 2 (duas) demandas consecutivos (vigente 

e seguinte), OU 

11.2.2. descredenciamento, ficando impedido de apresentar novo requerimento de pré-

qualificação pelo prazo de vigência do Edital. 

 

DA ASSINATURA DO CONTRATO 

12.1. Após a análise da proposta e documentação apresentada para credenciamento, 

o prestador de serviço será convocado para assinar o Termo de Contrato em até 2 

(dois) dias úteis sob pena de decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 
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DOS RECURSOS 

13.1. Aos prestadores de serviço é assegurado o direito de interposição de Recurso, 

nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado 

conforme segue: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante. 

b) julgamento das propostas. 

c) anulação ou revogação da licitação. 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento. 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei. (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

§ 1º A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d", excluídos os 

relativos a advertência e multa de mora, será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos 

dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 

comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

§ 2º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I terá efeito suspensivo, podendo 

a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

§ 3º Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-

lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 4º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 
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nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

§ 5º Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 

corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

 

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

14.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no 

Departamento de Licitações, junto ao Centro Administrativo do Município, sito à Rua 

Pinheiro Machado, 600, bem como julgada e respondida à impugnação em até 3 (três) 

dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei 8.666/93. 

14.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

14.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

14.4. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Esclarecimentos relativos ao presente Chamamento e às condições para 

atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão 

prestados quando solicitados ao Presidente da Comissão de Licitação, na Rua Pinheiro 

Machado, 600 ou pelo telefone (51) 3635-2500 – ramal 4004 de segunda a quinta feira 

das 8h às 11h30 e das 13h15 às 16h 30min e as sextas-feiras das 7h 30min às 13h.  
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15.2. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos 

membros da Comissão de Licitação. 

 

ANEXO DO EDITAL 

16.1. Faz parte do presente ato convocatório o seguinte anexo: 

16.1.1. Anexo I - Modelo Solicitação de Credenciamento 

16.1.2. Anexo II – Minuta de Contrato 

 

 São Sebastião do Caí, 09 de outubro de 2018. 

 

 

  CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE 

   Prefeito Municipal  
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ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

À Comissão Permanente de Licitação do Município São Sebastião do Caí 

 

A profissional ____________________________, portador (a) do CPF nº 

___________________ e do RG nº __________________________, inscrito (a) no 

Conselho Regional de Psicologia (ou Conselho Regional de Serviço Social) sob o n.º 

_____________, vem requerer o Credenciamento, objeto do Chamamento Público nº 

004/2018, para atender às demandas referentes aos serviços de psicologia (ou 

assistência social), conforme definidos no ato convocatório, apresentando a 

documentação exigida no Edital a fim de submetê-la ao exame da Comissão 

Permanente de Licitações. 

 

Declaro estar de acordo com os valores constantes da Tabela dos serviços 

ofertados neste Edital. 

 

Informamos como segue o endereço para atendimento aos serviços 

propostos e a conta bancária para futuros pagamentos: 

 

Endereço: Rua/nº/Referência/Bairro/Complementos/CEP/Fone/ Email 

Conta bancária: Banco/Agência/Conta corrente. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

 

São Sebastião do Caí, ______ de ________________ de 2018. 

 

 

(Assinatura do prestador de serviço) 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

 

Por este instrumento, as partes a seguir qualificadas, acordam um contrato de prestação 

de serviços, segundo as cláusulas e condições a seguir estipuladas. 

 

Identificação das Partes: 

 

I - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, inscrita no CNPJ sob nº 

88.370.879.0001/04, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Clóvis 

Alberto Pires Duarte, adiante designada CONTRATANTE. 

 

II – XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, sediada à Rua XXXXXXXXXXXXXXX, n.º XX, 

bairro XXXXXXXXXXXXX, em XXXXXXXXXXXXX, CEP XX.XXX-XXX, inscrita no CNPJ 

nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representado por seu responsável técnico XXXXXX 

XXXXXX XXXXXX, neste ato denominada CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Prestação de serviço de assistência social ou psicologia visando à contratação de 

profissionais aptos a atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

familiar e social, com o intuito de elaborar estudo social acerca das reais condições dos 

menores e da necessidade de inserção em casa lar ou família substituta, nos autos de 

processo judicial em tramite, bem como, no caso de assistente social, efetuar 

levantamento e relatório in loco nos loteamentos a serem regularizados na área 

geográfica deste município.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS/INTELECTUAIS 

2.1. A Contratada obriga-se a executar os serviços atendendo as normas 

técnicas/intelectuais e legais vigentes, bem como as condições e garantias técnicas 
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atinentes à matéria de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o 

interesse do contratante. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO 

3.1.  A contratante exercerá a fiscalização do serviço através de profissional 

qualificado para tanto, integrante do seu quadro funcional.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1. O Contratante pagará ao Contratado psicólogo o valor de R$ 250,00 por 

atendimento efetivamente realizado, o qual será comprovado por relatório junto ao 

Sistema integrado desta municipalidade.  

4.2. O Contratante pagara ao Contratado prestador do serviço de assistência social o 

valor de R$ 200,00 por estudo social efetivamente realizado, o qual será comprovado 

por relatório junto ao Sistema integrado desta municipalidade. 

 

ITEM ESPECIALIDADE NATUREZA DA 

AÇÃO 

VALOR MÁXIO 

01 PSICOLOGIA  R$ 250,00 

02 SERVIÇO SOCIAL ESTUDO SOCIAL  R$ 200,00 

 

4.3. As despesas oriundas de deslocamento para execução do trabalho/atendimento 

in loco ocorrerá a expensas do profissional contratado.  

4.4. As faturas relativas aos serviços executados pela contratada deverão conter as 

quantidades e valores dos serviços executados devendo constar, obrigatoriamente nas 

Notas Fiscais/Faturas o número da correspondente Ordem de Serviço. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

5.1. Qualquer variação na forma do pagamento ajustada será feita mediante acordo 

escrito entre as partes, e será parte integrante do contrato, observadas as condições 
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legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas à Administração 

(art. 65,I,Lei nº 8.666/93). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução 

total ou parcial. 

6.2. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da 

contratante, especialmente designado. 

6.3. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

CONTRATANTE. 

6.4. Os relatórios deverão ser entregues de acordo com cada trabalho efetivamente 

realizado, a fim de ser emitida a ordem de pagamento, a qual terá por base os relatórios 

assistenciais referentes à necessidade de eventual abrigamento e/ou aqueles realizados 

conforme demanda de regularização de lotes.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO 

7.1. O presente contrato tem o prazo de validade de 01 (um) ano, a contar a sua 

assinatura.  

 

CLÁUSULA OITAVA – VINCULAÇÃO À LEI E AO EDITAL DO CHAMAMENTO 

PÚBLICO  

8.1. As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conformes com todas as 

disposições e regras atinentes a contratos contidas na Lei n.º 8.666/93, com suas 

alterações posteriores, bem como todas aquelas contidas no Edital de Chamamento 

Público, ainda que não estejam expressamente transcritas neste documento. 
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CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1. As penalidades cabíveis em caso de descumprimento ou inexecução do contrato, 

ou obtenção de vantagem indevida pela contratada, são as dos artigos 86, 87, 88 da Lei 

nº 8.666/93, sendo que, para tais efeitos, poderá ser aplicada multa de 5% do valor total 

do contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. São reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no artigo 77 da Lei que rege este contrato, com o surgimento 

das consequências previstas na mesma Lei. O presente contrato e passível de rescisão, 

na forma determinada pelos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 

10.2 O presente Contrato poderá ser rescindido por ambas as partes desde com aviso 

prévio de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

11.1. O presente contrato e regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

em todos os seus termos, a qual se aplicará também onde o contrato for omisso.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  

12.1. As partes elegem o Foro de São Sebastião do Caí, para dirimir quaisquer dúvidas 

emergentes do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO  

13.1. As despesas oriundas da presente contratação correrão a conta da seguinte 

dotação do orçamento vigente: 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias 

de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

São Sebastião do Caí, XX de XXXXXXXXX de 2018. 

 

 

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE   CONTRATADO  

 Prefeito Municipal  

 


