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EDITAL Nº. 002/2021 
 
CARTA CONVITE Nº. 002/2021 
 
PROCESSO PA Nº. 003/2021 
 
 
 
OBJETO: Contratação de serviços profissionais técnico-jurídico. As especificações estão referidas no ANEXO I desta Carta 

Convite. 

 
 
ENVELOPE PROPOSTA 
 
Data limite p/ entrega dos envelopes: Até as 11:30 horas do dia 16/04/2021 
 
Data p/ abertura dos envelopes:  16/04/2021, às 14:00 horas 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 12 (doze) meses 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  05.01.08.243.0003.2018.3.3.90.35.00 
 
 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mensamente em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação do relatório 

mensal de atividades e atestado pela Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba, respeitando a Ordem Cronológica de 

Pagamentos. 

 

A Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba - FUNDAC, situada na Avenida Professor Thomaz Galhardo, 865, Centro, na 

cidade de Ubatuba, Estado de São Paulo, CONVIDA a pessoa física constantes desta Carta Convite, a participar do presente 

certame licitatório, o qual será processado e julgado em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e com as condições 

estabelecidas abaixo. 

 

 
1. PREÂMBULO 
 
1.1. Para recebimento dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, fica determinada a data limite constante nesta 

Carta-Convite, os quais deverão ser protocolados na Sede Administrativa da FUNDAC localizada na Avenida Professor Thomaz 

Galhardo, 865, Centro, na cidade de Ubatuba, Estado de São Paulo. 

1.2. O início da abertura dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL dar-se-á na data constante nesta Carta-

Convite, no mesmo endereço mencionado no subitem anterior. 

 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. A presente licitação tem por objetivo a contratação de um profissional para a prestação de serviços técnico-jurídico para 

atender a Fundação. As especificações estão referidas no ANEXO I desta Carta Convite. 

 
 
3. INFORMAÇÕES 
 
Serão aceitas solicitações de esclarecimentos e informações sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos, através de seu correio 

eletrônico fundac@ubatuba.sp.gov.br ou através de seu tel./fax (12) 3833.9119, em horário e dia de expediente e, sendo complexo 

o questionamento, a solicitação deverá ser protocolada na secretaria da Sede Administrativa da FUNDAC, localizada na Avenida 

Professor Thomaz Galhardo, 865, Centro, Ubatuba/SP. 

 
 

mailto:fundac@ubatuba.sp.gov.br
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Além das pessoas convidadas pela FUNDAC, poderão participar do presente certame, toda e qualquer pessoa física 

interessada, na condição de profissional autônomo graduado em Direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), e que cumpra as exigências desta Carta Convite e que manifestarem interesse com antecedência de até 24 horas do prazo 

previsto para entrega dos Envelopes I - Habilitação e II – Proposta Comercial, ou seja, até às 11:30 horas do dia 15/04/2021. 

O edital completo poderá ser acessado página eletrônica:  https://fundac.ubatuba.sp.gov.br/editais/ 

4.2. Não poderão participar do presente certame os interessados que estejam cumprindo a sansão prevista nos incisos III e IV do 

artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

4.3. Os convidados e todos as que manifestaram interesse em participar deste convite, deverão entregar na Secretaria da Sede 

Administrativa da Fundação, até as 11:30 horas do dia 16/04/2021, 2 (dois) envelopes fechados, lacrados, numerados e rubricados 

no fecho, devidamente identificados segundo os critérios e identificações descritos no presente Convite. 

4.4. A licitante é responsável pela autenticidade, fidelidade, e legitimidade das informações e dos documentos apresentados por 

ela na licitação. 

4.5. Todos os documentos apresentados na fase de HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, deverão estar no original ou 

cópia autenticada, nos termos do artigo 32, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de serem considerados INEXISTENTES. 

4.6. Os proponentes deverão apresentar os documentos solicitados devidamente ordenados na sequência solicitada. 

4.7. A FUNDAC não se responsabiliza pelo envio, por parte dos proponentes, de envelopes remetidos via postal, em caso de não 

acusamento do recebimento ou por eventual extravio. 

 
 
5. ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
Este envelope deverá conter a seguinte identificação: 
 

 
Envelope 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba - FUNDAC 
 
CARTA CONVITE Nº. 002/2021 - PROCESSO PA Nº. 003/2021 
 
OBJETO: Contratação de um profissional para a prestação de serviços técnico jurídico para atender a Fundação. As 

especificações estão referidas no ANEXO I desta Carta Convite. 

 
ENVELOPE HABILITAÇAO 

Data limite para entrega dos envelopes: Até as 11:30 horas do dia 16/04/2021 

Data para abertura dos envelopes:  16/04//2021, às 14:00 horas 

 
(INDICAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO COMPLETO DA PROPONENTE) 

 
5.1. A Documentação de HABILITAÇÃO deverá conter: 
 

a) Cópia do RG; 

b) Cópia do CPF; 

c) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP/NIT; 

d) Comprovante de endereço; 

e) Comprovante de Qualificação Técnica, conforme anexo item 5.3.1; 

f) Declaração que atende o art. 7, XXXIII, da CF/88, conforme Anexo IV. 

 
5.2. Demais informações do ENVELOPE 01 DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO: 

5.2.1. Na documentação conterá uma via dos documentos relacionados no subitem 5.1, preferencialmente na mesma ordem 

indicada, numerados sequencialmente e precedidos de relação que os indique claramente. 

5.2.2. As certidões que não contenham expressamente seu prazo de validade, serão aceitas desde que expedidas há, no máximo, 

60 (sessenta) dias da data da abertura do Envelope 01- Documentação de Habilitação. 

https://fundac.ubatuba.sp.gov.br/editais/
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5.2.3. Os documentos solicitados para a habilitação, quando não encaminhados em seus originais, deverão ser validamente 

apresentados por meio de publicação realizada em órgãos de imprensa oficial, ou por meio de cópia autenticada, ou cópia 

conferida com o original por funcionário da Fundação, nos termos do artigo 32, caput, da Lei nº 8.666/93. 

5.2.3.1. Caso se opte pela cópia conferida com o original por funcionário da Fundação, esta deverá ser realizada antes do horário 
previsto para o início da abertura dos envelopes. 

5.2.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos. 

5.2.5. Se algum documento apresentar falha insanável na sessão, acarretara a INABILITAÇAO da proponente.  

5.2.6. O Presidente da Comissão ou outro membro desta, devidamente nomeado pela Comissão de Licitação, diligenciará consulta 

direta nos “sites” dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por meio eletrônico. 

5.3. Para comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, os proponentes deverão apresentar a seguinte documentação: 

5.3.1. O proponente deverá comprovar que é graduado em Direito, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e que possui, 

no mínimo, 3 (três) anos de pratica jurídica, preferencialmente na área do Direito Público. 

 

 

5.5. Quanto as DECLARAÇÕES, o proponente deverá apresentar: 

5.5.1. Declaração de que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório 

(conforme Anexo V). 

 5.5.2. Declaração expressa de que aceira e se submente integralmente às condições deste Convite, de que assume inteira 

responsabilidade sobre a veracidade de cada um dos documentos apresentados, de que não incide nos termos do artigo 9º, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e que não incorre em nenhum fato impeditivo de habilitação, nos termos do artigo 32, § 2º, da mesma lei 

(conforme Anexo V). 

 

  

6. ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

Este envelope deverá conter a seguinte identificação: 

Envelope 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba - FUNDAC 
 
CARTA CONVITE Nº. 002/2021 – PROCESSO PA Nº. 003/2021 
 
OBJETO: Contratação de um profissional para a prestação de serviços técnico jurídico para atender a Fundação. As 
especificações estão referidas no ANEXO I desta Carta Convite. 
 
ENVELOPE PROPOSTA 
Data limite para entrega dos envelopes: Até as 11:30 horas do dia 16/04/2021 
Data para abertura dos envelopes:  16/04/2021, às 14:00 horas 
 
(INDICAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO COMPLETO DA PROPONENTE) 

 

6.1. O Envelope Proposta Comercial deverá conter: 

 

6.1.1. A proposta comercial impressa, deverá ser entregue dentro do envelope 02, sem emendas ou rasuras, borrões ou 

entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por seu procurador. 

6.1.1.2. Da proposta impressa deverão constar o nome do proponente, o número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Física – CPF, endereço completo, telefone, e-mail, validade da proposta e prazo de execução dos serviços. 

6.2. Deverão estar consignados na Proposta Comercial, dentro do Envelope 02, as seguintes informações: 

6.2.1. O prazo de Execução dos Serviços, que deverá ser imediato, concomitante a assinatura do contrato. 

6.2.2. O prazo de validade da proposta, que deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da abertura do Envelope 

02. 

6.2.3. A forma de pagamento, que será mensalmente em até 10 (dez) dias úteis, mediante apresentação de relatório mensal de 

atividades e atestado pela Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba, respeitando a Ordem Cronológica de Pagamentos. 
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6.3. Deverão estar consignados a Proposta Comercial, dentro do Envelope 02, as seguintes declarações; 

6.3.1. Declaração explicita na proposta de que o objeto a ser executado atenderá rigorosamente as exigências previstas no 

presente Convite e as prescrições estabelecias pela legislação disciplinadora e por todas as normas nacionais e estrangeiras 

pertinentes ao objeto do presente procedimento licitatório. 

6.3.2. Declaração de que os preços indicados na proposta contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pelo licitante 

na data da apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, etc.  

Os dados bancários, informando a razão social da instituição financeira, o número da Agência e da Conta Corrente para depósito. 

 

6.4. Demais informações do Envelope 02 – Proposta Comercial impressa; 

6.4.1. Os valores deverão ser em algarismos expressos, em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 

ou previsão inflacionaria. 

 

6.5. A omissão de qualquer despesa necessária a perfeita realização do objeto ora licitado será interpretada como não existente ou 

já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega de propostas.  

 

 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

 

7.1. No dia, local e hora designados desta Carta-Convite, na presença dos proponentes ou através de seus representantes legais 

que comparecerem ao ato, a Comissão de Licitações iniciará os trabalhos, examinando os Envelopes 01 e 02, os quais serão 

rubricados pelos seus membros e representantes presentes, procedendo-se a seguir à abertura dos envelopes, iniciando-se com o 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, onde será examinada toda a documentação constante declarando-se 

habilitados ou inabilitados, os proponentes conforme a análise dos documentos entregues. Posteriormente, serão abertos os 

ENVELOPES 02 – PROPOSTA COMERCIAL. 

 

7.2. Após abertos os envelopes PROPOSTA COMERCIAL, as propostas serão tidas como imutáveis, acabadas e irrenunciáveis, 

não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 

 

7.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitações e os proponentes presentes ou seus 

representantes. 

 

7.4. As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos poderão ser corrigidas automaticamente pela Comissão de 

Licitações. 

 

7.5. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da Comissão de Licitações e os proponentes 

ou seus representantes presentes. 

 

7.6. À Comissão de Licitações é facultado suspender a sessão de abertura de envelopes, caso não possa ser esta concluída no 

mesmo dia, a fim de melhor analisar qualquer documento de conteúdo complexo, e cujo resultado será publicado em jornal de 

grande circulação na cidade, para conhecimento dos interessados e produção dos efeitos legais necessários. 

 

7.7. O critério de julgamento da presente licitação será o de MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as especificações técnicas e 

parâmetros mínimos de qualidade definidos no objeto deste Convite. 

 

7.8. A Comissão de Licitações classificará as propostas que estiverem em conformidade com os termos da Carta-Convite e da Lei 

Federal 8.666/93 e desclassificará, porém, as que se enquadrarem no disposto no artigo 48 da mesma lei. 

 

7.9. Se TODAS AS PROPOSTAS FOREM DESCLASSIFICADAS, a Comissão poderá fixar às proponentes, prazo para 

reapresentação de outras, escoimadas das causas que ensejaram a desclassificação. 

 

7.10. Havendo EMPATE ENTRE AS PROPOSTAS, será adotado o desempate por sorteio, que poderá ser na mesma 

oportunidade ou em dia e horário previamente divulgados, com a presença dos membros da Comissão de Licitações, 

sendo necessariamente convocados os licitantes empatados. 

 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

 

8.1. Com antecedência mínima a 2 (dois) dias uteis da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o certame licitatório. 
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8.2. As impugnações devem ser protocoladas na sede da Fundação, no horário comercial, dirigidas a Comissão de Licitação. 

  

8.3. A entrega dos envelopes sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Convite, implicará na plena aceitação, por 

parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

 

8.4. Dos atos da Comissão de Licitação cabe Recurso, no prazo de 02 (dois) dias que será comunicado aos demais 

licitantes que poderão impugná-lo no mesmo prazo.  

8.4.1. Na hipótese de interposição de recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminha-lo 

devidamente informados para a autoridade competente. 

8.4.2. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

 

9. DO CONTRATO E DAS PENALIDADES 

 

9.1.  O proponente vencedor poderá ser notificado para, em 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, uma única vez, 

mediante requerimento expresso da adjudicatária e somente após o deferimento pela autoridade interessada no objeto licitado, 

assinar o instrumento contratual, contados do recebimento da notificação, expedida pela FUNDAC. 

 

9.2. Nos termos do § 2º, do artigo 64, da Lei Federal 8.666/93, poderá a Comissão de Licitação, quando o notificado se recusar a 

assinar o contrato no prazo estabelecido no subitem anterior, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação estabelecida pelo artigo 81 da legislação citada. 

 

9.3. No ato da assinatura do instrumento contratual, a adjudicatário deverá estar em condição regular perante a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). 

 

9.4. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 20 

% (vinte por cento) do valor da proposta do adjudicatário, respeitado o contraditório. 

 

9.5. A inexecução parcial do contrato, implicará multa equivalente a 10% (dez por cento) do seu valor e pela inexecução total do 

contrato, multa equivalente a 15% (quinze por cento) do seu valor. 

 

9.6. Sem prejuízo da cominação da multa contratualmente prevista, ao contratado poderá ser aplicada a penalidade de suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 

caso não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

cometer fraude fiscal ou ainda pela inexecução parcial ou total do contrato, com a consequente rescisão unilateral pela FUNDAC. 

 

9.7. A penalidade será aplicada após prévio processo administrativo regular que atenda o contraditório. 

 

 

10. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. O objeto desta licitação deverá ser executado no prado de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado de comum acordo entre as partes, de acordo a Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

 

10.2. O local de execução dos serviços será na sede da Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba, Poder Judiciário, 

Poder Executivo e demais órgãos públicos e privados que se fizerem necessários, na cidade de Ubatuba e na Capital do Estado de 

São Paulo.  

10.3. Os serviços serão prestados parcialmente no escritório do proponente (incluindo os serviços de elaboração de pareceres, 

preparação de minutas de documentos, pesquisas jurídicas e atendimento a consultas da Fundação, que poderão ser via telefone 

ou e-mail) e parcialmente de forma presencial na sede da Fundação. 

10.3.1. Independente do atendimento a distância referido no item 10.3, o proponente deverá comparecer à sede da fundação uma 

vez por semana, em horário a ser agendado entre as partes. 

10.4. O proponente deverá estar disponível para atendimento telefônico, no horário de 8:00 às 18:00 horas, nos dias uteis. 
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10.5. Pela inexecução total ou parcial do objeto a Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba poderá, garantida a previa 

defesa, aplicar ao contratado sansões previstas da Lei 8.666/93 e alterações. 

 

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

11.1. O pagamento será efetuado mensalmente pela Fundação, em até 10 (dez) dias uteis, mediante a apresentação do relatório 

mensal de atividades e atestado pela Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba, respeitando a Ordem Cronológica de 

Pagamentos. 

 

 

12. DOS RECURSOS 

 

12.1. Somente serão aceitos os recursos previstos neste Convite e na Lei Federal nº. 8.666/93, os quais deverão ser 

protocolizados tempestivamente na Comissão de Licitações, no endereço constante nesta Carta-Convite, dirigidos ao Presidente 

da Comissão de Licitação. 

 

 

13. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

13.1. Esta Carta-Convite será afixada para conhecimento e consulta dos interessados no quadro de avisos da Fundação da 

Criança e do Adolescente - FUNDAC, em cumprimento do disposto no artigo 22, § 3°, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

13.2. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos com a Comissão de Licitações, através dos telefones (12) 3832-1379, 

3833.9119 ou nas dependências da Sede da FUNDAC, na Avenida Professor Thomaz Galhardo, 865, Centro, Ubatuba/SP, das 9 

horas às 11 horas e das 14 horas às 16 horas desde que em dias de expediente, bem como através do e-mail 

fundac@ubatuba.sp.gov.br . 

 

 

14. DO SUPORTE LEGAL 

 

14.1. A presente licitação será regida pela Lei Federal 8.666/93 com a redação atualizada pelas Leis Federais nº. 8.883/94, 

9.648/98 e 9.854/99, Lei Complementar nº. 123/06 e no estabelecido neste Convite. 

 

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1. As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório onerarão a dotação orçamentária consignada na presente 

Carta Convite. 

 

 

16. DOS ANEXOS 
 
16.1. Anexo I – Termo de Referencia 

16.2. Anexo II – Modelo de Declaração de Habilitação  

16.3. Anexo III – Modelo de Carta Proposta 

16.4. Anexo IV – Modelo de Declaração de que atende o art. 7, XXXIII, da CF/88 

16.4. Anexo V – Declaração de aceitabilidade das condições do Convite 

16.6. Anexo VI – Minuta do Contrato 

 

 

17. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

17.1. As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de 

oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da licitação. 
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17.2. A falsidade das declarações prestadas, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo 

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido 

processo legal, e implicará também a inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitação. 

17.3. O resultado do presente certame e os demais atos pertinentes a esta licitação, passiveis de divulgação, serão amplamente 

divulgados através dos meios de comunicação disponíveis. 

 

17.4. Fica o Diretor Presidente o direito de, a seu exclusivo critério, aceitar o resultado final apresentado pela Comissão de 

Licitação, anular o presente certame, total ou parcialmente, nos casos de ilegalidade no procedimento ou julgamento, de oficio ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado e ainda, revoga-lo por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

17.5. A simples participação na presente licitação, caracterizada pela apresentação do envelopes contendo documentação, 

proposta, implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e 

incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Convite e de seus Anexos, aos quais se submete e no 

reconhecimento de que este instrumento convocatório caracteriza perfeitamente o objeto do certame, sendo os mesmos suficientes 

para a exata compreensão do objeto e para seu perfeito atendimento, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer 

indenização. 

17.6. A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informações e declarações prestadas em atendimento as normas deste 

instrumento edilício, sujeitam-se as penas da lei. 

17.7. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do 

licitante que o tiver apresentado ou caso tenha sido o vencedor, na rescisão contratual unilateral, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

17.8. Cada proponente arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e apresentação de sua proposta, 

independentemente do resultado deste procedimento licitatório. 

17.9. Os casos omissos da presente licitação, serão solucionados pela Comissão de Licitação. 

17.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro 

da Comarca de Ubatuba/SP. 

 

 

 

Ubatuba, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

Camila Brandão Chagas 

Diretora Presidente - FUNDAC 

Presidente da Comissão de Licitações 
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ANEXO I 

 
CARTA CONVITE Nº 002/2021 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 

 
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2021 

 
 
 
 

I - OBJETO 

1.1. Contratação de um profissional para a prestação de serviços técnico-jurídico para atuar como assessor, consultor e 

representante jurídico da Fundac, compreendendo, inclusive, a defesa dos interesses da Fundação junto ao Poder Judiciário e 

demais instituições e órgãos públicos e privados sediados em Ubatuba ou em outra localidade. 

 
 
II – JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

2.1. A Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba – Fundac, é uma Fundação Pública, com personalidade jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, instituída pela Lei Municipal nº 2331, de 14 de abril de 2003, para exercer papel institucional de 

implantação de projetos, programas e serviços de proteção especial e socioeducativos a criança e adolescentes no âmbito de sua 

jurisdição. 

Além de sua função legal, a instituição busca também defender as crianças e adolescentes contra riscos a que estariam expostos 

pelas situações de vulnerabilidade social. 

No cumprimento de sua missão institucional e para resguardar os interesses públicos representados pela entidade, a Fundac 

possui um quadro de pessoal composto por 15 (quinze) profissionais, os quais exercem suas atividades na sede da Fundação, 

situada na cidade de Ubatuba-SP. 

Entretanto, a Fundação não possui na sua estrutura organizacional uma Procuradoria Jurídica. A Procuradoria deve ser 

responsável pelo atendimento de demandas administrativas e judiciais da Fundação na jurisdição da sede e no território do Estado 

de São Paulo, bem como pela defesa judicial de processos judiciais e administrativos, em todas as suas instâncias processuais. 

Tais processos requerem contínuo acompanhamento físico e digital, além de intervenções diversas, as quais, via de regra, 

possuem reduzido prazo processual para protocolização. 

A Fundação também possui interesses diretos junto a órgãos e entidades públicas e privadas, tais como Ministério Público, Vara 

da Infância e da Juventude e o Poder Executivo, notadamente, projetos de leis e outras matérias que envolvem a sua área de 

atuação e que também requerem contínuo assessoramento jurídico. 

Tendo em vista as constantes mudanças na área do Direito Administrativo, com edição de leis, regulamentos, decretos e etc: a 

necessidade de orientação, assessoria e consultoria Administrativa aos empregados e a Diretoria desta Fundação, bem como 

diante da inexistência de profissionais capacitados, graduados e especializados no quadro geral de pessoal que possam cumprir 

essa atribuição e como esta Fundação, em gestões anteriores, já vinha mantendo contratos de serviços técnico-jurídico, a 

continuidade dessa medida administrativa revela-se imprescindível para atender o interesse público municipal, diante da falta de 

previsão de tal profissional na estrutura organizacional dessa Fundação. 

As atividades desenvolvidas por esta Fundação dependem, fundamentalmente, de orientação que só podem ser oferecidas por 

quem possui qualificação acadêmica, confirmando que seu trabalho é adequado para atender os legítimos interesses da Fundação 

e que possibilita a celebração do contrato, envolvendo as mais variadas questões administrativas como licitação, recursos 

humanos, contabilidade, finanças, orçamento, legislação, tributação, Tribunal de Contas etc. 

Esta Fundação é parte em algumas ações que tramitam no Poder Judiciário e nas esferas administrativas e na maioria das vezes, 

tais ações reclamam presença de um profissional de advocacia versando nas questões dotadas na área do Direito e da 

Administração Municipal. 

Embora tenha sido apontado pelo Tribunal de Contas a ausência de previsão legal de carreira jurídica no quadro de empregados 

desta Fundação durante o exame das contas do exercício de 2014, a situação que se apresenta no momento é o fato dos gestores 

anteriores não terem cumprido a recomendação do TCE-SP, de se ter no quadro de empregados um advogado. 

Há ainda a insuficiência de previsão orçamentária no exercício de 2021 para a contratação do profissional por processo seletivo, 

nos moldes da Fundart, eis que já havia sido aprovada na ocasião em que o atual gestor assumiu a presidência da Fundação 

(01/01/2021). 

Assim, a contratação em questão será em caráter temporário e por prazo determinando de 12 meses. 

Portanto, tanto sob o ponto de vista operacional, com também do ponto de vista econômico-financeiro, a contratação de 

assessoria, consultoria e representação jurídica para acompanhamento contínuo do deslinde e desdobramento das mais variadas 

questões administrativas e judiciais, destaca-se como a solução mais adequada e eficiente para atender aos interesses e 

necessidades da Fundação. 
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Por fim, importante justificar que, em atenção aos princípios que regem os atos da Administração Pública, o trabalho diurno, 

contínuo e ininterrupto para zelar pala legalidade dos atos administrativos da Fundação e o esgotamento das instâncias judiciais e 

administrativas é medida não apenas que se recomenda mais do que isso, é medida que se impõe, independentemente dos 

valores financeiros envolvidos na demanda, tornando indispensável o acompanhamento e orientação jurídica dos processos em 

que a Fundação seja parte e de outros assuntos  de interesse da Fundac. 

 

III – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 

3.1 – Assessoria e Consultoria Jurídica no acompanhamento de atos administrativos de interesse da Fundac, comparecendo em 

reuniões, audiências e eventos, mediante prévia convocação por escrito e prestação de serviços de Advocacia na defesa dos 

interesses da Fundac em processos judiciais que tramitam ou venham a tramitar junto ao Poder Judiciário, além de processos 

administrativos junto ao Ministério Público e demais entes governamentais, envolve as seguintes atividades: 

a) Atendimento de consultas de natureza técnico-jurídica formuladas pela Diretoria e corpo técnico da Fundac, versando sobre 

matérias afetas ao trabalho da Fundação; 

b) Elaboração de peças, teses judiciais, pareceres técnicos e proposições legislativas; 

c) Emissão de pareceres por escrito sobre assuntos jurídicos, mediante solicitação escrita; 

d) Emissão de parecer em minutas de contratos, editais, atos normativos, solicitação escrita; 

e) Elaboração ou aprovação de minutas de contratos, editais, atos normativos e proposições legislativas, solicitados pelo 

Presidente da Fundac; 

f) Orientação técnica para aplicação das regras legislativas vigentes; 

g) Suporte necessário em quaisquer alterações na legislação da Fundação; 

h) Suporte jurídico para realização de processos licitatórios; 

i) Suporte jurídico para o funcionamento de comissões relacionadas as atividades da Fundação; 

j) Elaboração de minutas de representações, mediante solicitação do Presidente da Fundação, para denúncia de irregularidade em 

atos sujeitos à fiscalização da Fundação, a serem dirigidas ao Ministério Público, aos Tribunais de Contas do Estado e da União e 

a outros órgãos fiscalizadores; 

k) Realização de audiências ou acompanhamento das pautas de julgamento junto aos Tribunais, realizando sustentações orais 

quando necessário; 

l) Despachar processos junto aos Ministros dos Tribunais Superiores ou outros órgãos abrangidos por este Termo de Referência, 

sempre que solicitado por escrito; 

m) Defesa do Presidente da Fundação durante o exercício do mandato e após o seu encerramento, em futuras ações jurídicas ou 

perante o Tribunal de Contas, se houver, pela prática de atos administrativos, nos processos em que o contratado se manifestou; 

3.2 – Apoio na prestação de serviços de Assessoria Jurídica referente à avaliação jurídica de demais atos administrativos 

correlatos necessários para garantir a legalidade das atuações da Fundac. 

 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

4.1 O profissional deverá comprovar que é graduado em Direito, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, (OAB) e que possui 

no mínimo, 3 (três) anos de prática jurídica, preferencialmente na área do Direito Público. 

 
V – REGIME DE EXECUÇÃO 

( ) Empreitada por preço unitário (x) empreitada por preço global 
 
VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 – A despesa com a prestação dos serviços de que trata o objeto deste instrumento está a cargo dos elementos orçamentários 
próprios: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, conforme disponibilidade orçamentária, podendo ser suplementada, se 
necessário. 
 
VII – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E SUAS CONDIÇÕES 

7.1 -  Além das condições gerais de habilitação constantes da Lei nº 8.666/1993, para efetivação da contratação de que trata o 

presente Termo de Referência, deverão ser especificamente observadas as seguintes condições: 

7.1.1 O contratado deverá apresentar provas da sua habilitação, conforme exigência em lei; 

7.2 Estarão impedidos de participar direta ou indiretamente desta contratação: 

7.2.1 Profissionais que estejam respondendo representação junto ao Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil; 

7.2.2 Profissionais que estejam litigando contra a Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba; 

7.2.3 Profissionais que estejam suspensos temporariamente ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Púbica. 

7.3 Apresentação de comprovante de graduação em Direito, inscrição da   Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e que possui, 3 

(três) anos de prática jurídica, preferencialmente na área do Direito Público. 

7.4 O preço contemplará o valor global do objeto. 
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7.5 A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias. 
 
 
VIII – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

(X) menor preço ( ) melhor técnica ( ) técnica e preço 
 
 
IX – PRAZO DE EXECUÇÃO 

9.1 O pagamento do valor contratado será efetuado mediante apresentação de relatório detalhado das atividades executadas no 

mês de referência, sem o qual não será efetuado qualquer pagamento; 

9.2 Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamentos, no todo ou em parte, no preço contratado, seja a qualquer título. 

9.3 Os serviços prestados pelo contratado serão pagos pela Fundac, nas seguintes condições: parcelas mensais, iguais e 

sucessivas, a partir do mês subsequente ao da assinatura da presente instrumento. 

9.4 No caso de adiantamento do contrato, o valor mensal dos serviços (conforme contrato) só poderá ser reajustado após a 

vigência contratual de cada período de 12 (doze) meses a contar do início da vigência do primeiro contrato, mediante aplicação do 

índice de infração apurado nos últimos 12 meses anteriores pelo IPCA do IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

 

X – LOCAL DE EXECUÇÃO 

10.1 Os serviços de atuação do contratado será junto a Fundação da Criança e do Adolescente, Poder Judiciário, Poder Executivo 

e demais órgãos públicos e privados que se fizerem necessários, na cidade de Ubatuba e na Capital do Estado de São Paulo. 

10.2 Os serviços serão prestados parcialmente no escritório do contratado (incluindo os serviços de elaboração de pareceres, 

preparação de minutas de documentos, pesquisas jurídicas e atendimento a consultas da Fundação, que poderão ser realizadas 

via telefone, ou e-mail) e parcialmente de forma presencial, através de visitas semanais do contratado. 

10.3 O contratado deverá estar disponível para atendimento telefônico, no horário de 8:00 às 18:00 horas, nos dias úteis. 

 

 

XI – ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

( X ) Global ( ) Por item 

 

XII – PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

12.1 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do instrumento contratual, 

devendo seu extrato ser publicado na imprensa oficial. 

12.2 Visando a economicidade para a Fundação, deverá ser prevista a possibilidade de renovação do contrato por períodos 

sucessivos de 12 (doze) meses, até o total máximo de 60 meses, a critério do Presidente da Fundação, nos termos do art. 57, II, da 

Lei 8.666/93. 

 

XIII – OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS 

13.1 – A Fundac, como órgão contratante, obriga-se a: 

13.1.1 – exercer a fiscalização de execução do trabalho e, eventualmente, repassando a linha de atuação para o Contratado; 

13.1.2 – fornecer apoio técnico e institucional formal, para facilitar o acesso do contratado a todas as informações, instituições e 

entidades necessárias à consecução dos objetivos de que trata este Termo de Referência; 

13.1.3 – considerar todos os procedimentos e princípios estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93; 

13.1.4 – sugerir as teses jurídicas e procedimentos judiciais a serem executados, exceto nos casos de urgência; 

13.1.5 – ressarcir e/ou indenizar despesas com deslocamentos fora do Município, custas judiciais, taxas, cópias e outras eventuais 

despesas comprovadamente realizadas no estrito interesse da Fundação, mediante a devida apresentação dos respectivos 

comprovantes. 

13.2 – O Contratado deverá: 

13.2.1 – executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo de Referência, com os mais elevados padrões 

de competência, integridade profissional e ética; 

13.2.2 – responsabilizar-se pela confecção e elaboração de peças e teses judiciais, referentes aos processos que tramitam ou que 

eventualmente venham a tramitar no Poder Judiciário e por demais peças necessárias à defesa dos interesses da Fundação, junto 

às instituições públicas e privadas mencionadas neste Termo de Referência; 

13.2.3 – responsabilizar-se pela defesa do Presidente da Fundação durante o exercício do mandato a após o seu encerramento, 

em futuras ações judiciais ou perante o Tribunal de Contas, se houver, pela prática de atos administrativos, nos processos em que 

o contratado se manifestou. 

13.2.4 – emitir pareceres solicitados em minutas de editais, atos e contratos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da solicitação; 
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13.2.5 – considerar as decisões ou sugestões da Presidência da Fundação sempre que as mesmas contribuírem de maneira 

significativa na qualificação dos trabalhos e agilidade dos mesmos; 

13.2.6 – arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios no âmbito do Município de Ubatuba, quais sejam: 

deslocamento, papel, impressão, equipamentos eletrônicos e acessórios; 

13.2.7 – disponibilizar dados, relatórios ou qualquer outro tio de informação a terceiros, somente com autorização da Fundac; 

13.2.8 – prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Fundac, cujas reclamações ou orientações se obriga a atender 

prontamente; 

13.2.9 – responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros, em virtude do objeto do contrato a ser firmado; 

13.2.10 – não caucionar, ceder ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 

autorização do contratante; 

13.2.11 – exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro dos prazos 

estabelecidos; 

13.2.12 – apresentar relatório detalhado das atividades executadas no mês de referência ou peças e pareceres produzidos. 

13.3 – Visitas técnicas: independente de atendimento à distância referido no item 11.2, o contratado deverá comparecer à sede da 

Fundação uma vez por semana, em horário a ser agendado entre as partes, observados os seguintes parâmetros: 

13.3.1 – As datas e horários das visitas serão definidas pela Fundac com antecedência de pelo menos 2 dias úteis, ficando vedado 

o agendamento para sábados, domingos e feriados; 

13.3.2 – A permanência do advogado/consultor na sede da Fundac terá duração estimada de 4 horas, podendo ser agendada no 

horário da manhã ou tarde, inclusive para acompanhamento de reuniões. Suprida a necessidade, poderá ser dispensado em tempo 

menor a critério do Presidente da Fundac; 

13.3.3 – A Fundac poderá, a critério do Presidente, requisitar a presença do profissional para visitas técnicas além da frequência 

indicada no item anterior. Quando isso acontecer, a visita adicional poderá ser compensada pela dispensa de outra visita regular 

até o final do mesmo mês; 

13.3.4 – Durante as visitas técnicas, o consultor ficará à disposição do Presidente e dos empregados da Fundac, para os 

esclarecimentos das dúvidas judiciais; 

 

 

XIV – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 – Em caso de descumprimento das obrigações contratuais e/ou legais, sem motivo justificado, o contratado ficará sujeito às 

seguintes penalidades: 

14.1.1 – advertência; 

141.2 – multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial e de 15% (quinze por cento) 

no caso de inexecução total; 

14.1.3 – suspensão de impedimento, pelo prazo de até 02 (dois) anos, do direito de participar de licitações e de contratações com 

a Fundac e com a Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções administrativas. 

14.2 – As penalidades acima elencadas não são excludentes e somente poderão ser aplicadas mediante procedimento 

administrativo prévio, assegurados o contraditório e ampla defesa. 

14.3 – A multa aplicada ao contratado e os prejuízos por ele causados à Fundac serão deduzidos de quaisquer créditos a ele 

devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não acobertada pelos mencionados créditos; 

14.4 – A imposição das sanções acima previstas não impede a rescisão unilateral do contrato pela Fundac e nos casos previstos 

nos incisos I a XII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

 

XV – UNIDADE RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA  

14.1 – A Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba é responsável pela elaboração do Termo de Referência. 

 

 

XVI – RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

16.1 – O contrato resultante deste Termo de Referência será acompanhado e fiscalizado pelo (a) empregado (a) designado 

especialmente para esse fim (Fiscal do Contrato), mediante Portaria específica, que será anexada aos autos do processo 

.  

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: Camila Brandão Chagas – Presidente da Comissão de Licitações. 
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ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

Eu, ____________________________________________ (nome completo), R.G. 

_____________________, CPF/MF __________________________ , DECLARO, sob as penas da lei que cumpro plenamente as 

exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Carta Convite CO-C nº 002/2021 realizada pela 

FUNDAC, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ubatuba, _____ de_______________ de 2021. 
 
 
 
 
 
(Identificação e assinatura do credenciado) 
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ANEXO III  

 

 

CARTA PROPOSTA 

 

 

 

Nome, endereço, telefone, CPF/MF e OAB/SP 

 

Referente: Carta convite nº 002/2021 

 

 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Apresento e submeto à apreciação dos Senhores minha proposta de preço relativa à 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO JURIDICO PARA ATUAR COMO ASSESSOR, CONSULTOR E REPRESENTANTE 

JURÍDICO DA FUNDAC, NA CIDADE DE UBATUBA-SP. 

 

 

 

VALOR TOTAL R$ _______________ (______________________) 

 

Valor mensal R$ _________________ (________________________) 

 

Forma de pagamento: ________________________________ 

 

Prazo dos serviços: ______________________________ 

 

 

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do 

recebimento das propostas pela Comissão de Licitação. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do dia do 

vencimento. 

 

Declaro que os preços indicados na proposta contemplam todos os custos diretos e indiretos 

incorridos pelo licitante na data da apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos. Encargos sociais, material, 

despesas administrativas, etc. 

 

Declaro que o objeto a ser executado atenderá rigorosamente as exigências previstas no 

presente Convite e às prescrições estabelecidas pela legislação disciplinadora e por todas as normas nacionais e estrangeiras 

pertinentes ao objeto do presente procedimento licitatório. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

Local, ________ de _____________ de 2021 

 

 

 

 

Nome, assinatura do responsável legal 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE O ART. 7º, XXXIII, DA CF/88 

 

CARTA CONVITE Nº 002/2021 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

Eu, ____________________________________________ (nome completo), R.G. 

_____________________, CPF/MF _______________________ DECLARO, sob penas da lei que atendo o disposto no art. 7º, 

CF/88. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Local , _____ de_______________ de 2021. 
 
 
 
 
 
Nome completo e assinatura do representante legal 

CPF: ______________________ 

R.G.: ______________________ 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE DAS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS 

 

Eu, ____________________________________________ (nome completo), R.G. 

_____________________, CPF/MF __________________, participante da Carta Convite CO-C nº 002/2021, sob as penas da lei, 

DECLARA: 

1. Que conhece, aceita e se submete integralmente aos termos do Edital e seus 

anexos, bem como tem condições de fornecer os serviços conforme dispõe o Edital; 

2. Que assume inteira responsabilidade sobre a veracidade e atualidade de cada 

um dos documentos constantes dos envelopes de propostas apresentados no processo da referida licitação; 

3. Que não incide nos termos do artigo 9°, da Lei Federal 8.666/93; 

4. Que não incorre em nenhum fato impeditivo de habilitação na licitação, nos 

termos do artigo 32, § 2°, da Lei Federal 8.666/93. 

 

E por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração, na forma e sob as 

penas da Lei. 

 

Ubatuba, _____ de_______________ de 2021. 
 
 
 
 
 

Assinatura do Proponente 

Identificação 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA – FUNDAC 

 

 
 

CONTRATADO: .................... 

 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

TECNICO-JURIDICO QUE ENTRE SI FIRMAM A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

UBATUBA - FUNDAC E  ____________________________ , CONFORME SEGUE. 

 
Pelo presente instrumento de contrato e na melhor forma de direito, a FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE UBATUBA, pessoa jurídica, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 05.914.497/0001-

77, com sede na Avenida Professor Thomaz Galhardo, nº 865, Centro, Ubatuba, Estado de São Paulo, neste ato representada pela 

sua Diretora Presidente CAMILA BRANDÃO CHAGAS, portadora da Cédula de Identidade nº 33.524.758-1 – SSP-SP e inscrita 

no CPF/MF sob o nº 273.688.118-47, designada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado o (a) senhor (a) 

___________________________________________________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 

sob nº __________________________, portador (a) da cédula de identidade R.G. sob o nº. ____________________ (órgão e 

estado expedidor) e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sob o nº. _____________________________, daqui por 

diante designado (a) simplesmente CONTRATADO (A), tendo em vista o contido no processo licitatório modalidade CONVITE nº 

002/2021, considerando ainda as disposições estabelecidas na Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações, têm entre si como certo e 

ajustado o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes e os demais anexos que fazem parte integrante deste 

contrato independentemente de transcrição da proposta de preços do (a) contratado (a). 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente contrato a contratação de um profissional para a prestação de serviços técnico-

jurídico para atender a Fundação. As especificações estão referidas no ANEXO I desta Carta-convite. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DA EXECUÇÃO 

O local de atuação do contratado será junto a Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba, Poder Judiciário, 

Poder Executivo e demais órgãos públicos e privados que se fizerem necessários, na cidade de Ubatuba e na Capital do Estado de 

São Paulo. 

Os serviços serão prestados parcialmente no escritório do contratado (incluindo os serviços de elaboração de 

pareceres, preparação de minutas de documentos, pesquisas jurídicas e atendimento a consultas da fundação, que poderão ser 

feitas via telefone ou e-mail) e parcialmente de forma presencial, através de visitas semanais do contatado. 

O contratado deverá estar disponível para atendimento telefônico, no horário de 8:00 às 18:00 horas, nos dias uteis. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 

 
O valor global estimado deste contrato para o período de vigência é de R$ ______________ 

(__________________________________), cuja parcela mensal estimada corresponde a R$  __________________ 

(_____________________), conforme Proposta apresentada pelo CONTRATADO no processo de licitação, onde os preços 

indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pelo licitante na data da apresentação da proposta, incluindo, 

entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas. 
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CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação de relatório detalhado das 

atividades executadas no mês de referência, sem o qual não será efetuado qualquer pagamento. 

Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento, no todo ou em parte, do preço contratado, seja a qualquer 

título. 

Os serviços prestados pelo contratado serão pagos pela Fundac, nas seguintes condições: parcelas mensais, iguais 

e sucessivas, a partir do mês subsequente ao da assinatura do presente instrumento. 

O valor do contrato poderá ser reajustado após a vigência contratual de cada período de 12 (doze) meses a contar 

do início da vigência do primeiro contrato, mediante aplicação do incide de inflação apurado nos 12 meses anteriores pelo 

IPCA do IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

Não ocorrendo o pagamento dentro do prazo estipulado por culpa da FUNDAC, esta fará o pagamento corrigido por 

incide determinado pelo Governo Federal para a espécie, observada a legislação aplicável. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO 

 
O presente contrato tem vigência a partir da sua assinatura, sendo que o CONTRATADO deverá executar os 

serviços objeto deste Contrato no período que compreenderá 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do 

instrumento contratual, devendo seu extrato ser publicado na Imprensa Oficial. 

O presente contrato poderá ser renovado por períodos sucessivos de 12 meses, até o total máximo de 60 meses, a 

critério do Contratante, nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO 
 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária: 

 05.01.08.243.0003.2018.3.3.90.35.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES E DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 
A CONTRATADA obriga-se a: 

Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo de Referência, com os mais elevados 

padrões de competência, integridade profissional e ética: 

Responsabilizar-se pela confecção e elaboração de peças e teses judiciais, referentes aos processos que tramitam 

ou que eventualmente venham a tramitar no Poder Judiciário e por demais peças necessárias à defesa dos interesses da 

fundação, junto às instituições públicas e privadas mencionadas neste Termo de Referência; 

Responsabilizar-se pela defesa do Presidente da Fundação durante o exercício do mandato e após o seu 

encerramento, em futuras ações judiciais ou perante o Tribunal de Contas, se houver, pela pratica de atos administrativos, nos 

processos em que o contratado se manifestou; 

Emitir parecer solicitados em minutas de editais, atos e contratos no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis da 

solicitação; 

Considerar as decisões ou sugestões da Presidência da Fundação, sempre que as mesmas contribuírem de 

maneira significativa na qualificação dos trabalhos e agilidade dos mesmos; 

Arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, no âmbito do Município de Ubatuba, quais 

sejam: deslocamento, papel, impressão, equipamentos eletrônicos e acessórios; 
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Disponibilizar dados, relatórios ou qualquer outro tipo de informação a terceiros, somente com autorização da 

Fundac; 

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Fundac, cujas reclamações ou orientações se obriga a 

atender prontamente; 

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros, em virtude do objeto do contrato a ser firmado; 

Não caucionar, ceder ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem previa e expressa 

autorização da contratante; 

Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro dos prazos 

estabelecidos; 

Apresentar relatório detalhado das atividades executadas no mês de referência ou peças e pareceres produzidos. 

Comparecer à sede da fundação uma vez por semana, em horário a ser agendado entre as partes, observados os 

seguintes parâmetros: 

 As datas e horários das visitas serão definidas pela Contratante com antecedência de pelo menos 2 dias uteis, 

ficando vedado o agendamento para sábados, domingos e feriados; 

 A permanência do contratado na sede da Contratante terá duração estimada de 4 horas, podendo ser 

agendada no horário da manhã ou tarde, inclusive para acompanhamento de reuniões. Suprida a necessidade, 

poderá ser dispensado em tempo menor, a critério do Presidente da Fundac; 

Fia a disposição do Presidente e dos empregados da Contratante, para o esclarecimento de dúvidas jurídicas, 

durante as visitas técnicas; 

A Contratante poderá requisitar a presença do contratado para visitas técnicas além da frequência indicada no item 

anterior. Quando isso acontecer, a visita adicional poderá ser compensada pela dispensa de outra visita regular até o final do 

mesmo mês; 

Em caso de descumprimento das obrigações contratuais e/ou legais, total ou parcialmente, sem motivo justificado, 

o contratado ficará sujeito a seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

 

 Pela inexecução parcial do contrato implicará multa equivalente a 10% (dez por cento) do seu valor; 

 Pela inexecução total do contrato, multa equivalente a 15% por cento) do seu valor: 

 

c) Suspensão e impedimento, pelo prado de até 2 (dois) anos, do direito de participar de licitações e de contratar 

com a Fundac e com a Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções administrativas, nos casos 

de não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo; 

d) Rescisão contratual unilateral pela FUNDAC em razão de inexecução do contrato. 

 

As penalidades acima elencadas poderão ser aplicadas mediante procedimento administrativo prévio, assegurados 

o contraditório e a ampla defesa. 

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da 

notificação. 

A multa aplicada ao contratado e os prejuízos por ele causados a Contratante serão deduzidos de quaisquer 

créditos a ele devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não acobertada pelos 

mencionados créditos; 
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A imposição das sanções acima previstas não impede a rescisão unilateral do contrato pela Contratante e nos 

casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE DA FUNDAC 

A Contratante, obriga-se a: 

Exercer a fiscalização da execução dos serviços contratados e, eventualmente, repassando a linha de atuação 

para o Contratado, designado empregado especialmente para esse fim (Fiscal do Contrato) mediante Portaria especifica, que será 

anexada aos autos do processo, podendo inclusive sustar o pagamento nos casos de inobservância, pelo Contratado, de 

quaisquer exigências formuladas em relação ao objeto do presente Contrato.  

Fornecer o apoio técnico e institucional formal, para facilitar o acesso do contratado a todas as informações, 

instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de que trata este Contrato; 

Sugerir as teses jurídicas e procedimentos judiciais a serem executados, exceto nos casos de urgência; 

Ressarcir e/ou indenizar despesas com deslocamentos fora do Município, custas judiciais, taxas, cópias e outras 

eventuais despesas comprovadamente realizadas no estrito interesse da Fundação, mediante a devida apresentação dos 

respectivos comprovantes. 

CLÁUSULA NONA: DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 

O CONTRATADO obriga-se a manter durante a execução do contrato, todas as condições de sua habilitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA 

A proposta apresentada pelo CONTRATADO, bem como os termos da CARTA-CONVITE nº 000/2021, fica 

vinculada ao presente contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A FUNDAC poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, independente da interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem que assista ao CONTRATADO qualquer direito de reclamação ou indenização além dos valores devidos na 

entrega efetiva dos serviços até a presente data da rescisão. 

Para todas as questões decorrentes deste contrato será competente o foro da Comarca de Ubatuba, excluindo-se 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento particular em 03 (três) vias de 

igual teor, para o mesmo fim, na presença das testemunhas, para que surtam todos os efeitos legais. 

 
Ubatuba, ___ de _____________ de 2021. 

 
 

 

 

Camila Brandão Chagas 
Diretora Presidente da FUNDAC 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

Contratado (a) 

 

 

Nome 

RG:  

 Nome 

RG: 
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