
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2022 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2022 

 

1. PREÂMBULO: 

 

1.1. O MUNICÍPIO DE MONDAÍ, inscrito no CNPJ sob nº 83.028.415/0001-09, 

torna público o presente Termo de Inexigibilidade para a aquisição dos serviços 

constantes no item 04 – OBJETO, de acordo com o art. 26 da Lei Federal nº 8.666 

de 21 de junho de 1993 e regido pela mesma, diante das condições e do fundamento 

legal expressos no presente. 

1.2. Participa a seguinte Unidade Gestora: 

a)  Prefeitura Municipal de Mondaí – CNPJ: 83.028.415/0001-09 

1.3. Integram o presente Termo de Inexigibilidade, como se nele estivessem transcritos, 

os seguintes anexos: 

Anexo I:  Minuta do Contrato; 

Anexo II:  Documentos de habilitação; e 

Anexo III: Comprovante dos Valores do Mercado. 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

2.1. O presente Termo de Inexigibilidade encontra fundamentação legal no art. 25, 

inciso I, da Lei nº 8.666/93 e alterações, que dispõe:  

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: 

I - Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 

possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 

comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido 

pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

 

 Foi realizado pesquisa para a verificação da possibilidade de haver mais de uma empresa 

que forneça os serviços constantes no objeto, mas não foi constatado a existência de nenhuma 

empresa que preste os serviços em questão, sendo assim justifica-se a inviabilidade de 

competição e concorrência, o que se caracteriza e autoriza a contratação através de 

Inexigibilidade de licitação, com fulcro no Art. 25, I da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.  



 

Ademais, para fins de garantia de exclusividade dos serviços, segue em anexo a esta 

solicitação o CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDADE DE TITULARIDADE E 

COMERCIALIZAÇÃO atestando que a empresa a ser contratada em questão é exclusiva no 

fornecimento da tecnologia em âmbito nacional. 

3. JUSTIFICATIVAS: 

3.1. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Com a necessidade de se ter uma gestão 

pública moderna e compatível com as exigências dos órgãos de controles Interno e Externo, 

bem como com o próprio avanço tecnológico, o município de Mondaí/SC, justifica tal 

contratação de software voltado a gestão pública, haja visto que há necessidade de meios 

tecnológicos, a fim de exercer o controle das movimentações do município e prestação de 

contas a órgãos fiscalizadores e Tribunais de Contas Estadual e Federal e excelência no 

atendimento dando celeridade, eficiência e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelo Poder 

Executivo Municipal. 

3.2. ESCOLHA DO FORNECEDOR:  O Prestador de serviços foi escolhido por se tratar 

de empresa com idoneidade, além possuir a capacidade técnica desejável para o fornecimento 

dos serviços solicitados, bem como possuir Certidão de Exclusividade para fornecimento do 

software com registro no INPI sob Nº do Processo: 512018001400-3, coadunando com o 

instituto da inexigibilidade de licitação, uma vez que a mesma é a única que oferece a solução 

técnica que atende as necessidades da Administração e que detém a exclusividade dos serviços 

e por ser desenvolvedora e detentora dos direitos autorais e de comercialização em todo 

território nacional do aplicativo GovFácil, compreendendo as funcionalidade descritos acima. 

 

3.3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O valor ajustado para a prestação dos serviços 

supramencionados condiz com o praticado no mercado. 

 Convém destacar que o TCU, tem o entendimento que é lícita a aquisição direta de 

livros, por inexigibilidade, desde que observado o estabelecido no art. 26 da Lei 8.666/93, in 

verbis: 

É lícita a aquisição direta de livros, por inexigibilidade de licitação, quando feita junto 

a editoras que possuam contratos de exclusividade com os autores para editoração e 

comercialização das obras, o que, porém, não isenta o gestor de justificar os preços 

contratados. Acórdão n.º 3.290/2011-Plenário, TC-030.180/2010-4, rel. Min. José 

Jorge, 7.12.2011. 



 

 Importante esclarecer que foi realizada pesquisa da contratação da licença intermediária 

em Municípios do Estado de Santa Catarina, tendo os Municípios de Guatambu/SC, Luis 

Alves/SC e Camboriú/SC, que pagaram o mesmo valor. Além disso, a empresa apresentou 

Notas Fiscais de Vendas da licença para Municípios de outros Estados que comprovam o valor 

do mercado, em consonância com o entendimento do TCU (AC 1565/15 – Plenário), bem como 

atendendo o Art. 26, Inc. III da Lei 8.666/93. 

 Além disso, ficou comprovada a inviabilidade de competição, sendo irracional a 

realização de Processo Licitatório na modalidade pregão. 

 

4. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento da licença de uso do 

aplicativo NOVO GOVFÁCIL – licença intermediária 01 - que faz o acompanhamento de certidões e 

obrigações estaduais e federais, receitas, demonstrativos dos índices constitucionais, educação, 

FUNDEB, saúde e folha de pagamento, acompanhamento dos programas e convênios federais, análise 

da prévia fiscal, dados de empresas, empregos, frota, acompanhamento das publicações referente aos 

processos jurídicos dos principais tribunais, indicadores gerenciais, e alguns comparativos onde é 

possível trazer diversas informações fundamentais com o objetivo de facilitar o controle da gestão 

pública e tornar mais eficiente a gestão do município. 

 

4.2. PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO: 

4.2.1. Os serviços serão prestados por um período 12 meses. O valor do aplicativo é R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), com direito de até 5 chaves de acessos diferentes. Caso seja necessária licença de usuário 

adicional, será cobrado um valor a parte, conforme orçamento em anexo. 

 

5. CONTRATADO: 

5.1. GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 41.661.613/0001-

55, localizada na Área Rural de Toledo/PR. CEP: 85.919-899. 

 

6. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

6.1. O valor total contratado é de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para a aquisição de 1 licença 

intermediária, a serem pagos em única parcela, em até 20 dias úteis após recebimento da Nota 



 

Fiscal e liberação de uso do software. 

6.2. Quando inadimplente, e período compreendido entre as datas do adimplemento e a 

prevista para o pagamento não for superior a quinze dias, o pagamento será monetariamente 

atualizado, a partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos 

critérios adotados para a atualização de obrigações tributárias do município de MONDAÍ, 

vigente na data de seu pagamento. 

6.3. Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será 

contado a partir da regularização do mesmo. 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. As despesas provenientes da contratação do objeto do presente Termo correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária do exercício de 2022: 

Entidade: 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI 

Órgão: 02 – GABINETE DO PREFEITO 

Unidade: 01 – Gabinete do Prefeito 

Projeto/Atividade: 2.002 – Atividades Gabinete Prefeito 

Código Reduzido: 3 

Modalidade de Aplicações: 3.3.90 – Aplicações Diretas – 40.01 – Locação de equipamentos e 

softwares 

Fonte de Recursos: 000 – Recursos Ordinários 

8. REAJUSTE DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

8.1. REAJUSTE DE PREÇOS: 

8.1.1. Havendo a prorrogação contratual, os preços serão reajustados pelo IGP-DI – Índice 

Geral de Preços – Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data 

de realização do orçamento básico do edital que originou o presente contrato, de acordo com o 

art. 3º, § 1º da Lei Federal nº 10.192/01. 

 

8.2. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO: 

8.2.1. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido para restabelecer a relação que as 

partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração 



 

para a justa remuneração do fornecimento do produto/equipamento, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

 

9.  FORO: 

 

9.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas 

de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto do presente Termo de 

Inexigibilidade, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de 

MONDAÍ/SC. 

 

10. LEGISLAÇÃO APLICADA: 

 

10.1. Aplica-se a este Termo de Inexigibilidade, nos casos omissos, a seguinte legislação:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b) Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989; 

c) Lei Orgânica do Município de MONDAÍ; 

d) Lei Federal nº 8.666/93; 

e) Lei Federal nº 4.320/64. Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 

f) Lei Federal nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; 

g) Lei Federal nº 10.406/02 - Código Civil Brasileiro; 

h) Decreto-Lei nº 3.689/41 - Código de Processo Penal; 

i) Lei Federal nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal; 

j) Lei Federal nº 12.846/13 - Lei Anticorrupção; e, 



 

k) Lei Complementar Federal nº 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

11. DELIBERAÇÃO: 

 

11.1. Nada mais havendo a tratar e tendo em vista todas as condições apresentadas retro, 

encerra-se o presente Termo de Inexigibilidade de Licitação, sendo assinado pelo responsável 

da unidade requisitante e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações designados 

pela Portaria nº. 281/2021, encaminhe-se à Autoridade Competente para que produzam seus 

efeitos legais. 

Mondaí/SC, em 21 de junho de 2022. 

 

Jonas Carlos Scheffer Demarchi 

Assessor de Planejamento e Gestão 

 

 

 

     Comissão Permanente de Licitações: 

 

Fábio Junior Black Afonso Henrique Henkel Marcos Felipe da Silva 

Presidente Membro Membro 

Fiscal de Tributos Assistente Administrativo Diretor Geral de Licitações e 

Contratos 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 

I - OBJETO 

Contratação de empresa especializada para fornecimento da licença de uso do aplicativo NOVO 

GOVFÁCIL – licença intermediária 01 - que faz o acompanhamento de certidões e obrigações 

estaduais e federais, receitas, demonstrativos dos índices constitucionais, educação, fundeb, 

saúde e folha de pagamento, acompanhamento dos programas e convênios federais, análise da 

prévia fiscal, dados de empresas, empregos, frota, acompanhamento das publicações referente 

aos processos jurídicos dos principais tribunais, indicadores gerenciais, e alguns comparativos 

onde é possível trazer diversas informações fundamentais com o objetivo de facilitar o controle 

da gestão pública e tornar mais eficiente a gestão do município. 

II - ENCAMINHAMENTO 

Exmo. Sr., 

Encaminhamos à Vossa Excelência para ratificação o Processo de INEXIGIBILIDADE de 

Licitação nº 009/2022, para o qual solicitamos a possibilidade de viabilizá-lo, com a expedição 

do Termo de Ratificação do Processo. 

Mondaí (SC), 21 de junho de 2022. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

Fábio Junior Black Afonso Henrique Henkel Marcos Felipe da Silva 

Presidente Membro Membro 

Fiscal de Tributos Assistente Administrativo Diretor Geral de Licitações e 

Contratos 

 

 

 



 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

Considerando a necessidade de Contratação de empresa especializada para fornecimento da 

licença de uso do aplicativo NOVO GOVFÁCIL – licença intermediária 01 - que faz o 

acompanhamento de certidões e obrigações estaduais e federais, receitas, demonstrativos dos 

índices constitucionais, educação, FUNDEB, saúde e folha de pagamento, acompanhamento 

dos programas e convênios federais, análise da prévia fiscal, dados de empresas, empregos, 

frota, acompanhamento das publicações referente aos processos jurídicos dos principais 

tribunais, indicadores gerenciais, e alguns comparativos onde é possível trazer diversas 

informações fundamentais com o objetivo de facilitar o controle da gestão pública e tornar mais 

eficiente a gestão do município, considerando o Parecer Jurídico Favorável, RATIFICO a 

presente Inexigibilidade de Licitação, nos termos e condições constantes dos autos. 

Publique-se a presente decisão. 

 

Mondaí (SC), 21 de junho de 2022 

 

 

Sidnei Rodrigues 

Secretário de Planejamento, Economia e Gestão 

Ordenador de Despesas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTRATO N.º ....... 

Processo licitatório nº 083/2022 

Inexigibilidade de licitação nº 009/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

MONDAÍ E A EMPRESA 

....................................................... 

 

O MUNICÍPIO DE MONDAÍ, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa à 

Av. Laju, 420, nesta cidade de Mondaí, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o 

nº 83.083.415/0001-09, neste ato representado pelo seu Titular, Senhor .............................., 

Ordenador de Despesas, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° ..........................., a 

seguir denominado CONTRATANTE, e a Empresa .........................., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n° ........................., estabelecida à ........................, neste ato 

representado por sua representante legal, .............................., , inscrito no CPF sob o nº. 

................., com endereço à ......................................, a seguir denominada CONTRATADA, 

acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993, 

consolidada, e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Inexigibilidade 

de Licitação n.º 009/2022, pela proposta da Contratada, e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para fornecimento da licença de uso do aplicativo NOVO 

GOVFÁCIL – licença intermediária 01 - que faz o acompanhamento de certidões e obrigações 

estaduais e federais, receitas, demonstrativos dos índices constitucionais, educação, FUNDEB, 

saúde e folha de pagamento, acompanhamento dos programas e convênios federais, análise da 

prévia fiscal, dados de empresas, empregos, frota, acompanhamento das publicações referente 

aos processos jurídicos dos principais tribunais, indicadores gerenciais, e alguns comparativos 

onde é possível trazer diversas informações fundamentais com o objetivo de facilitar o controle 

da gestão pública e tornar mais eficiente a gestão do município 

Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de 

Inexigibilidade de Licitação nº 009/2022, juntamente com seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO N.º 009/2022 



 

Este Contrato está vinculado ao Edital de Inexigibilidade de Licitação nº 009/2022, para todos 

os efeitos legais e jurídicos, aqueles consignados na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, consolidada, especialmente nas dúvidas, contradições e omissões. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

Os serviços serão prestados por um período 12 meses. O valor do aplicativo é R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), com direito de até 5 chaves de acessos diferentes. Caso seja necessária licença de usuário 

adicional, será cobrado um valor a parte, conforme orçamento em anexo. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL E DAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

O valor total contratado é de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para a aquisição de 1 licença 

intermediária, a serem pagos em única parcela, em até 20 dias úteis após recebimento da Nota 

Fiscal e liberação de uso do software. 

CLÁUSULA QUINTA – DO EVENTUAL ATRASO DO MUNICÍPIO 

Na eventualidade do MUNICÍPIO DE MONDAÍ não cumprir com os pagamentos contratados, 

remunerará os atrasos a título de encargos mora, aplicando-se as mesmas penalidades impostas 

aos devedores do município em atraso, inclusive os mesmos critérios, conforme parágrafo 

segundo da cláusula quinta.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos seguintes recursos do 

orçamento do MUNICÍPIO DE MONDAÍ, para o exercício de 2022:  

Entidade: 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI 

Órgão: 02 – GABINETE DO PREFEITO 

Unidade: 01 – Gabinete do Prefeito 

Projeto/Atividade: 2.002 – Atividades Gabinete Prefeito 

Código Reduzido: 3 

Modalidade de Aplicações: 3.3.90 – Aplicações Diretas – 40.01 – Locação de equipamentos e 

softwares 

Fonte de Recursos: 000 – Recursos Ordinários 

CLÁUSULA OITAVA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, no primeiro ano de execução dos contratos, 

exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 



 

Os serviços deverão ser executados nas condições estipuladas neste Contrato e sua execução 

será sempre fiscalizada pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS 

PARTES 

Parágrafo Primeiro – Constituem direitos de o CONTRATANTE receber o objeto deste 

Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e 

prazo convencionados. 

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado.  

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato;  

c) Fornecer informações úteis, boas e necessárias para a perfeita execução do objeto deste 

Contrato; 

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Correrá à conta da CONTRATADA as despesas com materiais necessários para o 

desenvolvimento dos serviços realizados “in loco”, quando das visitas dos profissionais, e 

as despesas de estadias e locomoção dos seus técnicos. 

b) Correm por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas ao pagamento de seus 

empregados, encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários, bem como impostos e 

taxas incidentes sobre o presente contrato. 

c) Disponibilizar treinamento se necessário aos agentes políticos/servidores sem custos e 

disponibilizar acesso durante os 12 meses de vigência do contrato 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Parágrafo Primeiro – No caso de não cumprimento das condições estabelecidas neste contrato 

pela CONTRATADA, ocasionará multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor 

contratado, além da devolução de valores pagos, pois nessa situação a desconformidade 

equivalerá ao não fornecimento. 

Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE 

poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Rescisão Contratual; 

c) Suspensão temporária para licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE MONDAÍ; 

d) Declaração de inidoneidade. 

Parágrafo Terceiro – A advertência será aplicada nos casos de faltas ou descumprimento de 

cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO DE MONDAÍ. 



 

Parágrafo Quarta – A penalidade de suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE MONDAÍ, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 

poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 

descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não 

resultem prejuízos ao MUNICÍPIO DE MONDAÍ. 

Parágrafo Quinto – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, 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 licitante ressarcir o MUNICÍPIO DE MONDAÍ pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

Parágrafo Sexto – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 

a) Pelo não cumprimento dos prazos e condições estabelecidas nesta Licitação. 

b) À licitante que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 

Parágrafo Sétimo – As penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do parágrafo segundo serão 

levantadas pelo MUNICÍPIO DE MONDAÍ assim que cessar a causa que motivou a 

respectiva sanção. 

Parágrafo Oitavo – As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do parágrafo segundo, poderão 

ser aplicadas juntamente com o disposto na alínea “a”. 

Parágrafo Nono – Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou 

reconhecida força maior justificado e aceito pelo MUNICÍPIO DE MONDAÍ, a licitante 

vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas, devendo apenas reverter aos cofres 

públicos valores pagos de forma adiantada. 

Parágrafo Décimo – As penalidades de multa, suspensão temporária e de declaração de 

inidoneidade, aplicadas pela autoridade competente do MUNICÍPIO DE MONDAÍ, no caso 

da primeira, ou ministerial, em se tratando das duas últimas, após a instrução do respectivo 

processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da licitante ou Contratada interessada, serão 

registradas junto ao SICAF em desfavor do fornecedor, sendo que a suspensão temporária e a 

declaração de inidoneidade implicam na inativação do cadastro, conforme estabelece o subitem 

6.4 da IN/MARE/Nº 05/95. 

Parágrafo Décimo Primeiro – Incorrem à CONTRATADA as mesmas penalidades previstas 

no Parágrafo Segundo no caso de: 

a) Transferência ou cessão de suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia 

autorização do CONTRATANTE; 

b) Inobservância de normas e de determinações da fiscalização; 

c) Cometimento de qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais e Municipais, 

respondendo ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração 

cometida; 



 

d) Cometimento de faltas reiteradas na entrega do objeto contratual; 

e) Não iniciar, sem justa causa, a entrega do objeto contratual, no prazo fixado; 

f) Recusar-se a entregar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 

g) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, 

dolo ou má fé, venha a causar dano à contratante ou a terceiros, independentemente da 

obrigação da contratada em reparar os danos causados. 

Parágrafo Décimo Terceiro – Constituem motivos para rescisão unilateral do Contrato, 

independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis: 

a) A decretação de falência, a solicitação de concordata, ou falecimento, no caso de firma 

individual; 

b) A alteração social ou a modificação da finalidade ou a estrutura da CONTRATADA , de 

forma que prejudiquem a execução do Contrato, a juízo do CONTRATANTE; 

Parágrafo Décimo Quarto – A rescisão unilateral do Contrato será formalizada por ato do 

Prefeito Municipal. 

Parágrafo Décimo Quinto – Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do 

CONTRATANTE, a rescisão importará em: 

a) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato; 

b) Responsabilidade da CONTRATADA por prejuízos causados ao CONTRATANTE e a 

terceiros; 

c) Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do 

direito de licitar com o CONTRATANTE e seus órgãos descentralizados, pelos prazos de 03 

(três) meses, 06 (seis) meses e por maiores prazos, em função da gravidade da falta cometida; 

d) Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA sem 

justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida 

de má fé, a juízo do CONTRATANTE, independentemente das demais sanções cabíveis; 

e) A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao 

infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano, efetivo ou potencial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento 

do pleito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

Durante o prazo de duração do contrato, a CONTRATANTE designa o Sr., Jonas Carlos 

Scheffer Demarchi, Assessor de Planejamento e Gestão, para acompanhar e fiscalizar a 

execução contratual, o qual deverá receber o objeto solicitado, mediante competente atestado. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO 

Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei Federal 

nº 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada, sempre através de Termo Aditivo, numerado 

sempre em ordem crescente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

O presente Contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 

e seguintes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada. 

Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso 

de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

consolidada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, consolidada, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será 

feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de 

documentos ou cartas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e pelo prazo de 12 meses. 

Parágrafo Único - Os valores apurados no presente certame licitatório e os períodos de duração 

dos contratos poderão, pela autoridade competente, ser prorrogados nos termos do art. 57 da 

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada, devidamente corrigidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Este Contrato é intransferível, não podendo o CONTRATADO, de forma alguma, sem anuência 

do contratante, sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

consolidada, e dos Princípios Gerais do Direito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Mondaí/SC para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente Contrato, com renúncia expressa aos demais, sem prejuízo do inciso X do artigo 29 da 

Constituição Federal, com a redação introduzida pela Emenda Constitucional nº 19/98. 



 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si 

e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença 

das testemunhas abaixo. 

Mondaí (SC), .. de junho de 2022. 

______________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

_________________________ 

Fiscal do Contrato     TESTEMUNHAS: 

 


