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CONTRATO Nº 128/2013  
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 
  
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
A EMPRESA LATUS CONSULTORIA PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA, NA 
QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM 
EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 
  
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, pessoa 
jurídica de direito público, com sede na Rua Paschoal Brioschi, 319 – Centro – Jaguaré – ES, 
inscrito no CNPJ Nº 14.088.281/0001-90, neste ato representado pelo Gestor do Fundo Municipal 
de Assistência Social, do Município de Jaguaré, Senhor Evaldo Rocha, brasileiro, casado, 
portador CI nº 1.329.443-SSP-ES e do CPF 020.299.407-47, em pleno exercício de suas funções, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa LATUS CONSULTORIA 
PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA, sediada na Rua Olinda. 535/101 - São 
Geraldo - Porto Alegre - Estado do Rio Grande do Sul - CEP: 90.240-570, Fone: 0xx51-3279-
0281, inscrita no CNPJ sob o nº 08.019.808/0001-22, representada nesta ato por seu Sócio 
Administrador o Senhor Gevaci Carlos Perroni Gama de Oliveira, brasileiro, casado, portador da 
C.I nº 1.091.035.822-SJS-RS e do CPF nº 009.520.347-86, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato para execução de obras, reforma e 
pequenos reparos, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, instruído nos processos nº 
123.877/2013 - Tomada de Preços nº 005/2013, que se regerá mediante Cláusulas e Condições 
que subseguem:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 
1.1 – Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para Elaboração do 
Plano Local de Habitação de Interesse Social, conforme Termo de Referência, Planilha de Preços 
e Memorial Descritivo (ANEXO VI), da Tomada de Preço nº 005/2013.  
CLÁUSULA SEGUNDA – Dos Recursos Orçamentários 
2.1 – Os recursos orçamentários para o cumprimento dos serviços ora contratados correrão por 
conta de repasse do Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, com implementação por 
recurso próprio desta municipalidade, da dotação orçamentária constante no orçamento municipal 
para o exercício de 2013, e subseqüentes, a saber: 
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050 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
059 – Fundo Municipal de Assistência Social 
3.3.90.39.05 – Outros Serviços de Terceiros-PJ/Serviços Técnicos Profissionais 
Ficha 00084 
CLÁUSULA TERCEIRA – Valor e Forma de Pagamento 
3.1 – O valor do presente Contrato é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e será pago mediante a 
apresentação à Prefeitura Municipal das metas de trabalho realizadas, devidamente atestadas 
pelo Fundo Municipal de Assistência Social. 
3.2 – O pagamento será efetuado mediante a apresentação ao FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL de documentos fiscais hábeis, sem emendas ou rasuras. Os documentos 
fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento 
no prazo de até 30 (trinta) dias; 
3.2.1 – Na nota fiscal deverão constar: 
 Nº do processo; 
 Nº do contrato se houver; e, 
 Modalidade e nº da licitação. 

3.3 – Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à 
Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir 
da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido; 
3.4 – A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual; 
3.5 – A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do País. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Dos Prazos 
4.1 – O prazo para a execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da data de 
assinatura do presente instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA QUINTA – Do Reajustamento 
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5.1 – Os preços propostos poderão sofrer reajustes a cada 12 (doze) meses de sua execução, 
nos casos de efetiva prorrogação do Contrato, utilizando-se para tanto o IGP-M/FGV ou outro 
índice equivalente. 
CLÁUSULA SEXTA – Da Fiscalização 
6.1 – A fiscalização da execução dos serviços será feita pelo CONTRATANTE, através da 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os 
prazos e condições estabelecidos neste Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Das Responsabilidades da Contratada 
7.1 – Garantir o cumprimento do contrato, compreendendo os serviços especificados neste 
instrumento convocatório. 
7.2 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Fundo Municipal 
de Assistência Social, do Município de Jaguaré - ES; 
7.3 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 
acontecido em dependência do Fundo Municipal de Assistência Social; 
7.4 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível, ou penal, relacionadas a 
esse processo licitatório e respectivo contrato, originalmente ou vinculados por prevenção, 
conexão ou contingência; 
7.5 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação desta Tomada de Preço; 
7.6 – A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos nos subitens 7.2, 
7.3, 7.4 e 7.5 não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Fundo Municipal de 
Assistência Social, nem poderá onerar o objeto desta Tomada de Preço, razão pela qual a 
licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 
com o Fundo Municipal de Assistência Social, do Município de Jaguaré - ES;  
7.7 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.8 – Proceder a renovação dos documentos exigidos neste Edital (Envelope nº 01 – 
Documentação de Habilitação) nos casos de prorrogação do prazo; 
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7.9 – Fornecer o número da conta e da agência bancária onde deverão ser depositados os 
valores relativos à execução dos serviços contratados. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Das Responsabilidades da Contratante 
8.1 – Compete ao Contratante proporcionar condições que contribuam para a boa execução dos 
serviços a serem prestados; 
8.2 – Remeter notificação à Contratada, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo 
prestados de forma satisfatória; 
8.3 – Fazer cumprir o prazo contratual; 
8.4 – Efetuar os pagamentos de acordo com os prazos e preço estabelecidos neste Edital. 

a. Advertência; 
b. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; 

CLÁUSULA NONA – Das Penalidades 
9.1 – À Contratada poderão ser aplicadas as seguintes sanções, além da responsabilidade por 
perdas e danos: 
I – Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços: Multa de mora, correspondente a 0,3% 
(três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da proposta de 
preços não cumprida. Caso o atraso seja superior a 30 (trinta) dias, a multa será de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor ofertado para o objeto. 
II – Pela inexecução total ou parcial do contrato, sendo assegurada defesa prévia: 

c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de fornecer e contratar 
com a PMXX pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PMXX enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir o Contratante pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada co base na alínea anterior.  

9.2 – As multas previstas nos itens acima serão descontadas de imediato no pagamento devido 
ou cobradas judicialmente, se for o caso. 
9.3 – As sanções previstas nas alíneas a, c e d, do inciso II, do item 9.1 poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea b, facultada a defesa prévia da Contratada, no respectivo processo, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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9.4 – A suspensão do direito de licitar e contratar com a PMXX será declarada em função da 
natureza e gravidade da falta cometida. 
9.5 – A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a PMXX será efetivada em função 
da natureza e gravidade da falta cometida. 
9.6 – A sanção estabelecida na alínea d, do inciso II, do item 9.1 é de competência da Secretaria 
responsável pela execução do contrato, facultada a defesa da Contratada, no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após 02 (dois) anos de sua aplicação. 
9.7 – As demais sanções previstas nas alíneas a, b e c, do inciso II, do item 9.1 são de 
competência do Prefeito Municipal. 
9.8 – Dos atos da Administração decorrentes da aplicação das penalidades previstas neste Edital, 
bem como da rescisão serão cabíveis: 
I – Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato nos casos de: 

a. Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I, do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93;  
b. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.  

II – Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação relacionada com o contrato, de 
que não caiba recurso hierárquico. 
III – Pedido de reconsideração de decisão de Secretário Municipal responsável pela execução do 
contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, na hipótese da alínea d, do inciso II, do item 9.1. 
9.9 – A intimação dos atos referidos no inciso I, alínea a e no inciso III, ambos do subitem 9.1, 
será feita mediante publicação no órgão de imprensa. 
9.10 – As penalidades previstas neste Edital poderão deixar de ser aplicadas, total ou 
parcialmente, a critério da autoridade competente, se entender as justificativas apresentadas pela 
Contratada como relevantes. 
9.11 – O despacho final de cancelamento da penalidade que tenha sido objeto de divulgação será 
publicado no órgão de imprensa em que se publicam os atos municipais. 
9.12 – O Município comunicará à CONTRATADA, por escrito, o atraso ocorrido no atendimento ou 
a continuidade dos problemas com o objeto, bem como os valores que irá cobrar, a título de 
multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Da Publicação 
10.1 – O presente contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se 
cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Vinculação 
11.1 – Este Contrato está vinculado aos preceitos estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/93 e ao 
Processo Licitatório – Tomada de Preço nº 005/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Rescisão 
12.1 – O presente Contrato será rescindido, no todo ou em parte, por descumprimento de 
quaisquer de suas cláusulas pelas partes, sendo causas de rescisão àquelas estabelecidas pelo 
art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 
12.2 – A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
12.3 – Ocorrendo a rescisão com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93, observar-se-á, no que couber, o disposto no § 2º do art. 79 da Lei em comento, pois, 
nestes casos, caberá a CONTRATADA o ressarcimento de seus prejuízos e dos custos de 
desmobilização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Foro 
13.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, em detrimento 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas relativas a este Contrato. 
E, por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, que, após lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e pelas testemunhas 
presentes. 
 
Jaguaré-ES, 30 de julho de 2013. 
 

EVALDO ROCHA 
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONTRATANTE 
 
 

LATUS CONSULTORIA PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA 
GEVACI CARLOS PERRONI GAMA DE OLIVEIRA – SÓCIO ADMINISTRADOR 

CONTRATADA 
 


