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PREGÃO PRESENCIAL N 2  001/2014 

ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: A presente licitação destina-se a contratação de empresa prestadora de serviços que visam a 

REALIZAÇÃO DE PESQUISAS QUALITATIVA PARA CAMPANHA para um período de 06 (seis) meses, a serem 

realizadas nos municípios de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Maranhão, Espírito 

Santo e Goiás, objetivando a execução da "Campanha Educativa Compromisso e Atitude Enfrentamento à 

Impunidade e à Violência Contra as Mulheres", de acordo com as especificações constantes deste anexo 1 e 

plano de trabalho que é parte integrante do Convenio SICONV N.2  770543/2012, onde constam os recursos 

orçamentários provenientes do convênio celebrado. 

1 - COMPOSIÇÃO DO OBJETO:. Serviços de Consultoria Técnica de Pesquisa Qualitativa, Estruturação da 

Metodologia de Entrevista em Profundidade, para realizar PESQUISA QUALITATIVA: "AVALIAÇÃO DA 

APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA", junto à diferentes agentes da área jurídica - juízes/as, promotores/as 

e defensores/as públicos/as - como entendem que a lei está sendo aplicada e quais as dificuldades de 
aplicação, bem como pontuar sugestões de melhoria, a ser desenvolvida em 08 (oito) estados brasileiros. 

O estudo deverá ter respostas com relação: 

A experiência com a aplicação da Lei Maria da Penha; 

/ A aplicação da Lei na prática de trabalho; 

V Obstáculos enfrentados e melhorias propostas para melhor aplicação da Lei. 

2 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

• 	Execução de 50 entrevistas em profundidade, com base no perfil apresentado no edital, seguindo a 

seguinte distribuição da amostra descrita na tabela abaixo, sendo 2 entrevistas pré-testes e mais 

06 (seis) entrevistas aplicadas em cada um dos 8 (oito) diferentes Estados do país, definidas a saber: 

São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Maranhão, Espírito Santo e Goiás. 

Distribuição por Estado (em 8 Estados) 	 Juiz (a) 	 Promotor (a) 	Defensor (a) 

Juizados / Varas Especializados em Violência 
1 	 1 	 1 

Doméstica e Familiar contra a mulher 

Juizados / Varas não Especializados 	 1 	 1 	 1 

TOTAL POR ESTADO: 06 entrevistas - TOTAL GERAL: 48 entrevistas + 2 pré-testes 

• A metodologia de pesquisa proposta é a qualitativa, através da coleta de informações em entrevistas 

em profundidade pessoais, visando recolher respostas a partir da experiência do entrevistado 

selecionado por deter informações sobre os temas que se deseja conhecer. 
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• 	O estudo contempla uma apresentação de resultado presencial na cidade de Brasília (DF) e reuniões 

na cidade de São Paulo. 

• A Consultoria não poderá revelar a qualquer pessoa, governo e/ou a outra entidade externa ao 

Instituto Patrícia Galvão, quaisquer informações gerais e/ou particulares relativas ao trabalho que 

desenvolverá, inclusive após o término da vigência do contrato. 

• 	Os produtos produzidos no âmbito desta consultoria são de propriedade do Instituto Patrícia Galvão, 

ficando a ele reservado os direitos autorais, na forma prevista na legislação vigente. 

• Os produtos deverão ser entregues seguindo o cronograma de execução, conforme abaixo: 
/ Os trabalhos deverão ser concluídos em no máximo 06 (seis) meses a partir da 

data de contratação. 
/ O questionário deverá ser entregue em no máximos 10 (dez) dias após a aprovação 

do estudo. 

• No que se refere a apresentação dos produtos, fica definido que todos os documentos/produtos 
serão submetidos à análise e emissão de aceite técnico da Diretoria Executiva do Instituto Patrícia 
Galvão para aprovação, e que o idioma oficial para os trabalhos desta consultoria é o Português, 

ficando o Consultor responsável pela entrega do produto documentalmente, em duas vias, 

devidamente assinadas, encadernadas e disponibilizadas em meio magnético (CD-ROM) em arquivos 

editáveis, com a devida indicação do conteúdo do mesmo. 

• Todos os Relatórios Técnicos de encaminhamento dos produtos ora contratados deverão ser 
devidamente assinados pelo Consultor responsável, e deverão ser elaborados com linguagem e 
conteúdo que assegure a transferência do conhecimento gerado ao Instituto Patrícia Galvão. 

3 - JUSTIFICATIVA: 

A presente contratação é necessária para cumprimento da Etapa 2 - Meta 1, prevista no 

desenvolvimento do projeto "Campanha Educativa Compromisso e Atitude Enfrentamento à Impunidade e 

à Violência Contra as Mulheres" celebrado com a União, por intermédio da SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA 

AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA — SPM, do termo de convênio n 2  770543/2012. 

4- DO VALOR 

O valor previsto para a presente contratação é de R$ 125.000,00 ( cento e vinte e cinco mil reais), as 

despesas decorrentes desta licitação correrão à conta Convênio 77054312012, celebrado com a União, por 

intermédio da SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - 5PM. 

Todas as despesas de impostos, encargos, taxas, transporte, hospedagem e traslado para a execução 

da prestação de serviços de consultoria para pesquisa qualitativa ficarão a cargo da empresa contratada e 

devem estar previstas na proposta apresentada. 

5- PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO: 

O prazo de execução do objeto é de 06 (seis) meses, a forma de pagamento será de acordo com a descrição 

abaixo: 

'- 40% Quando da aprovação do roteiro; 

'- 40% Ao término da pesquisa de campo; 
.- 20% Na entrega do relatório final. 

6- CRONOG RAMA DE EXECUÇÃO: 
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Cronograma de execução e entrega de produtos 

Atividade Mês 

12 22 32 42 52 6 

Elaboração e Aprovação do roteiro para 
entrevistas em profundidade 

109  dia 

Recrutamento para pré-teste 262  dia 

Pré-teste em São Paulo/SP 302 dia 

Recrutamento 	para 	entrevistas 	em 

profundidade 

X X 

Execução das entrevistas em profundidade X X 

Análise e preparação do relatório final X X 

Apresentação Final X 

7 - QUALIFICAÇÃO REQUERIDA DA EMPRESA PRESTADORA 

• 	Para afiançar que a empresa prestadora que será contratada pelo Instituto Patrícia Galvão atenda ao 

disposto neste termo de referência, define-se os seguintes requisitos que devem ser atendidos e 

comprovados em documentos entregues no momento da assinatura do contrato: 

/ Experiência de pelo menos 10 anos em pesquisa e consultoria de pesquisa quali e 

quanti; 
v' Participação específica e comprovada na elaboração e execução de estudos que 

tenham tido como tema principal mulheres brasileiras, relações de gênero e 

violência conta as mulheres a ser comprovada por no mínimo 2 (dois) atestados de 

qualificação técnica de clientes diferentes, que comprovem que a empresa já 

realizou estudos específicos sobre a mulher brasileira de uma perspectiva de 

gênero. 

8 - QUALIFICAÇÃO REQUERIDA DOS PROFISSIONAIS 

Para assegurar a qualidade do serviço de consultoria prestado ao Instituto Patrícia Galvão, e que 

atenda ao disposto neste termo de referência, define-se que os profissionais que estarão envolvidos 

diretamente no projeto ao qual esse termo se refere, devem atender aos seguintes requisitos: 
1' Os profissionais a serem alocados no projeto devem ter experiência no 

desenvolvimento de pesquisas de opinião qualitativas e quantitativas, que abordem 
aspectos sociais, antropológicos e sociológicos, e, que tenham participado de estudos 
de opinião focados em mulheres, relações de gênero e violência conta a mulher que 

tenham sido divulgados publicamente com supervisão de mestres e / ou doutores na 

área; 
V' Os profissionais supracitados deverão ter vínculo profissional formal com o 

instituto de pesquisa a ser contratado. 
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PREGÃO 001/2014 

ANEXO II— CREDENCIAMENTO 

1. OBJETO 

A presente licitação destina-se a contratação de empresa prestadora de serviços que visa a REALIZAÇÃO 

DE PESQUISAS QUALITATIVA PARA CAMPANHA para um período de 06 (seis) meses, a serem realizadas 

nos municípios de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Maranhão, Espírito Santo 

e Goiás, objetivando a execução da "Campanha Educativa Compromisso e Atitude Enfrentamento à 

Impunidade e à Violência Contra as Mulheres", de acordo com as especificações constantes deste 

anexo 1 e plano de trabalho que é parte integrante do Convenio SICONV N. 2  770543/2012, onde 

constam os recursos orçamentários provenientes do convênio celebrado. 

Em atendimento ao disposto no procedimento licitatório em epígrafe credenciamos o 

Sr.................................................portador da Carteira de Identidade n. 2  .................................expedida 

pela ......................em ....../....../.......para que represente nossa empresa nesta licitação, com poderes 

plenos para prestar esclarecimentos, assinar contratos e atas, interpor recursos ou renunciar ao direito 

de interpô-los e praticar tudo mais que seja necessário à participação de nossa empresa na licitação. 

Local e data 

nome e assinatura do responsável pela empresa 
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PREGÃO 001/2014 

ANEXO III— MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

1. OBJETO: 
A presente licitação destina-se a contratação de empresa prestadora de serviços que visam a REALIZAÇÃO 

DE PESQUISAS QUALITATIVA PARA CAMPANHA para um período de 06 (seis) meses, a serem realizadas 

nos municípios de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Maranhão, Espírito Santo e 

Goiás, objetivando a execução da "Campanha Educativa Compromisso e Atitude Enfrentamento à 

Impunidade e à Violência Contra as Mulheres", de acordo com as especificações constantes deste anexo 

1 e plano de trabalho que é parte integrante do Convenio SICONV N.2 770543/2012, onde constam os 

recursos orçamentários provenientes do convênio celebrado. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) DIAS. 

PROPOSTA DE PREÇOS  

VALOR VALOR 
ITEM ETAPA ESPECIFICAÇÃO 

UNITÁRIO TOTAL 

Serviços 	de 	Consultoria 	Técnica 	de 	Pesquisa 	Qualitativa, 

Marketing e Estruturação da Metodologia de Entrevista em 

Profundidade junto diferentes agentes da área jurídica - mais 

especificamente 	juízes/as, 	promotores/as 	e 	defensores/as 
ETAPA 2 públicos/as - como entendem que a lei está sendo aplicada e 

DO PLANO quais 	as 	dificuldades 	de 	aplicação, 	bem 	como 	pontuar 

DE sugestões 	de 	melhoria, 	a 	ser 	desenvolvida 	em 	08 	(oito) 

01 TRABALHO estados brasileiros, conforme Anexo 1 e plano de trabalho.  

VALOR TOTAL DO ITEM 01: R$ 	por 

extenso) 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - 

Empresa:________________________ 

Endereço:  

CNPJ: 

Assinatura:______________________ 

Nome do subscritor  

RG n 2  

Nacionalidade: 

e CPF n 

Função que exerce na empresa: 

REAIS). 
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Endereço residencial: 
	

Estado Civil: 

Local e data: 

Declaramos, sob as penas da Lei, que aceitamos todas as condições do edital do Pregão epigrafado 

e seus anexos, especialmente no que tange às Especificações, Quantidades e Condições para 

Entrega (Anexo 1). 
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PREGÃO 001/2014 

ANEXO IV - MINUTA DE PROCURAÇÃO 

"APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA" 

1. 	OBJETO: 
A presente licitação destina-se a contratação de empresa prestadora de serviços que visam a 

REALIZAÇÃO DE PESQUISAS QUALITATIVA PARA CAMPANHA para um período de 06 (seis) meses, a 

serem realizadas nos municípios de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, 

Maranhão, Espírito Santo e Goiás, objetivando a execução da "Campanha Educativa Compromisso e 

Atitude Enfrentamento à Impunidade e à Violência Contra as Mulheres", de acordo com as 

especificações constantes deste anexo 1 e plano de trabalho que é parte integrante do Convenio 

SICONV N.2 770543/2012, onde constam os recursos orçamentários provenientes do convênio 

celebrado. 

A empresa 
	

CNPJ n 2 	 , estabelecida à Rua 

n 2 	, ( Bairro) _____, (Estado) _________, por seu representante legal 

(Nome) 	 , (nacionalidade) 	 , (estado civil) 	 , portador 

da cédula de identidade RG n 2 	e CPF n 2 	residente e domiciliado à Rua 

n 2 	, ( Bairro) _______, (Estado) ______, nomeia e constitui seu bastante 

procurador, (Nome) 	 , (nacionalidade) 	(estado civil)  

portador da cédula de identidade RG n 9 	e CPF n 2 	residente e domiciliado à 

Rua , n 2 , ( Bairro) _______, (Estado) ______, a quem confere e concede amplos e 

gerais poderes para em seu nome, participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes 

especialmente para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, 

na sessão única de julgamento, nos termos e para os fins do artigo 42,  da Lei Federal n 2  10.520/2002, 

principalmente concede poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, 

desistir de sua interposição, emitir declarações em nome da outorgante e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame. 

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROCURAÇÃO: 

Assinatura:  

Nome do subscritor: 

RG .  n 2  

Local e data: 	

\\,rN 
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PREGÃO 00112014 

ANEXO V - MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

"APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA" 

1. 	OBJETO 

A presente licitação destina-se a contratação de empresa prestadora de serviços que visam a REALIZAÇÃO DE 

PESQUISAS QUALITATIVA PARA CAMPANHA para um período de 06 (seis) meses, a serem realizadas nos 

municípios de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Maranhão, Espírito Santo e Goiás, 

objetivando a execução da "Campanha Educativa Compromisso e Atitude Enfrentamento à Impunidade e à 

Violência Contra as Mulheres", de acordo com as especificações constantes deste anexo 1 e plano de 

trabalho que é parte integrante do Convenio SICONV N. 2  770543/2012, onde constam os recursos 

orçamentários provenientes do convênio celebrado. 

A ________(nome da licitante) , por seu representante legal (doc. Anexo), inscrita no CNPJ sob n.________ 

com sede à , nos termos e para os fins do artigo 42,  VII, da Lei Federal n 2  10.520/2002, declara para 

os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no Edital do Pregão 

em epígrafe. 

Sendo expressão da verdade firmamos a presente declaração. 

Assinatura 

Nome do subscritor: 

RG. n 2  

Local e data: 

\~iN  
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PREGÃO 001/2014 

ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

Pelo presente Termo de Contrato o Instituto Patricia Galvao, como CONTRATANTE, 

associação sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 05.408.004/0001-27, com sede 

nesta cidade de São Paulo/SP, situada na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 2050, 52  andar, Cj. 52 B -, neste 

ato, representada pela sua Diretora Executiva, JACIRA VIEIRA DE MELO, e a empresa ....................como 

CONTRATADA, estabelecida na ..........n 9 ..., em ...........Estado de ...........inscrita no CNPJ/MF sob o n 2  

e no Estado sob n 2 .....................neste ato, devidamente representada por seu ....................... 

portador da Cédula de Identidade RG. n 2  ...................-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n 2  

residente e domiciliado na Rua ..................................... n  2  .....em ........Estado de ............. 

firmam o presente Contrato que reger-se-á na forma da Lei Complementar n 2  101, de 04 de maio de 2000, 

pela (LDO), na forma da Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, no que couber, no Decreto 

n 2  93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto n 2  6.170, de 25 de julho de 2007, bem como na Portaria 

Interministerial n 2  127, de 29 de maio de 2008, Portaria Interministerial n 9  507, de 24 de novembro de 2011, 

bem como pelas cláusulas e condições abaixo discriminadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

1.1. A CONTRATADA, na qualidade de licitante vencedora do PREGÃO N 2  001/2014, 

compromete-se perante a CONTRATANTE, a prestar-lhe serviços conforme as etapas constantes do plano de 

trabalho, conforme previsto no edital e em seus Anexos, os quais passam a integrar o presente instrumento, 

independentemente de traslados e transcrições. 

1.1.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços descritos no quadro abaixo: 

1.2. O objeto contratual mencionado no item 11, acima, deverá ser realizado de forma descrita 

no edital e no anexo 1, no período estimado de 06 (seis) meses, sendo que o prazo de vigência se iniciará a 

partir da data de assinatura do presente contrato. 

1.3. Esgotado o prazo de 06 (seis) meses, sem que, por motivo não imputável à 

responsabilidade da empresa CONTRATADA, a totalidade do objeto licitado não tenha sido requisitada pela 

CONTRATANTE, poderá tal prazo ser prorrogado, até o limite legal, mediante termo aditivo, mantidas as 

demais cláusulas contratuais, até a prestação total do objeto, quando este contrato será encerrado. 

\~P\_ 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

2.1. Compete à CONTRATADA: 

	

2.1.1. 	Manter na direção dos trabalhos preposto aceito pela CONTRATANTE; 

2.1.2. Submeter-se a todos os regulamentos em vigor; 

2.1.3. Executar o objeto do contrato de acordo com as diretrizes traçadas pela CONTRATANTE, 

observando: 

• 	as normas técnicas e posturas legais pertinentes; 

• 	as condições prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

• 	consultas à CONTRATANTE; 

• 	respostas às interpelações da fiscalização da CONTRATANTE e, 

• 	outros fatos que, a juízo da CONTRATANTE, devam ser objeto de registro. 

• 	A CONTRATADA deverá executar o objeto de que trata a clausula primeira, deste 

contrato, pelo preço constante de sua proposta, devendo suas especificações 

corresponderem às normas técnicas aplicáveis, a proposta a proposta apresentada 

e ao que consta dos Anexos do edital. 

2.1.4. Responder pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização, 

ou acompanhamento, pela CONTRATANTE da execução do contrato. 

2.1.5. Durante a vigência ou execução deste contrato, a Contratada deverá manter, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas nessa cotação prévia. 

2.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões nas quantidades dos produtos adquiridos de que trata o Edital, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial deste contrato, a critério da CONTRATANTE, assinando 

termo aditivo, no prazo da convocação, sob pena da aplicação das sanções constantes da Lei 

Federal n 9  8.666/93 e suas modificações posteriores. 

2.1.7. Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao 

objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos 

de controle interno e externo, de acordo com o art. 56, da portaria n 2  507 de 24 de novembro 

de 2011. 

2.2. 	Compete à CONTRATANTE: 

	

2.2.1. 	Fornecer à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis ao início dos trabalhos; 

	

2.2.2. 	Esclarecer, prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada; 

	

2.2.3. 	Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA; 

	

2.2.4. 	Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 

	

2.2.5. 	Acompanhar os trabalhos desde o início até a aceitação definitiva, verificando a perfeita 

execução dos mesmos e o atendimento das especificações, bem como solucionar os 

problemas executivos; 	

\J\J\ 
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2.2.6. 	Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste contrato e das disposições legais 

que as regem. 

2.3. 	A CONTRATANTE determinará e a CONTRATADA deverá reparar ou corrigir, às suas expensas, no 

todo ou em parte, as parcelas do serviço que tenham vício, defeitos ou incorreções. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. Pela regular prestação de serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 

importância global de R$ ...........(..................), apresentada em sua proposta, conforme discriminação abaixo: 

- 1 9  parcela - 40% do valor contratual - Quando da aprovação do roteiro; 

- 2 9  parcela - 40% do valor contratual - Ao término das entrevistas de campo; e 

- 3@ parcela - 20% do valor contratual - Quando da entrega do relatório da pesquisa. 

3.2. Com base na regular execução do objeto contratual, a CONTRATADA apresentará, no ato da entrega, a 

respectiva Nota Fiscal ou documento equivalente, devidamente conferida e aprovada pelo setor competente 

da CONTRATANTE, para que esta efetue o seu pagamento no prazo de até trinta (30) dias, após a aprovação 

da documentação. 

3.2.1. No caso de atraso de pagamento, além do prazo estipulado no item 3.2. acima, fica estipulada a 

correção monetária pelo índice INPC (IBGE) ente a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento, desde que o atraso não tenha sido causado pela CONTRATADA; 

3.2.2. Para fins de recebimento de seu credito, a CONTRATADA deverá apresentar, no ato do recebimento, 

Certidão Negativa de Débito para a Seguridade Social (FGTS e INSS), em face do disposto no parágrafo 32,  do 

artigo 195, da CF/88 e parágrafo 2, do artigo 71, da Lei federal n. 9  8666/93. 

3.3. Os pagamentos serão liberados desde que a execução do objeto tenha sido aceita de forma definitiva, 

pelo setor competente da CONTRATANTE. 

3.4. Havendo falhas ou irregularidades na execução dos serviços do objeto, todo e qualquer pagamento 

devido à CONTRATADA permanecerá sustado, até o integral cumprimento da obrigação, sem prejuízo das 

demais sanções previstas neste Contrato. 

3.5. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, 

achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os tributos, despesas decorrentes de transporte, 

equipamentos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e 

adequado fornecimento e instalação do objeto deste contrato. 

3.6. O não cumprimento do disposto neste Contrato, em casos fortuitos, devido à força maior, na forma 

estabelecida no Artigo 393 do Código Civil, não implicará na incidência e aplicação de multas, mediante 

apresentação de justificativa, por escrito, devidamente aprovada pelo setor técnico da CONTRATANTE. 

3.7. O preço será fixo, sem quaisquer reajustes ou realinhamentos, somente podendo ser alterado na forma 

da Lei. 
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3.8. As condições contratuais relativas à forma de pagamento dos preços poderão ser alteradas, em face da 

superveniência de normas federais sobre a matéria. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão suportadas com recursos provenientes 

do convênio celebrado. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 

5.1. À CONTRATADA que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais, conforme o 

caso, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

5.1.1. 	Advertência; 

5.1.2. 	Multa; 

5.1.3. 	Rescisão deste contrato; 

5.1.4. 	Suspensão do direito de licitar junto ao Instituto Patricia Galvao; 

5.1.5. 	Declaração de inidoneidade. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS MULTAS 

6.1. Será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo (30) dia de atraso, sobre o 

valor do objeto contratual não fornecido, quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro 

do prazo estabelecido, a obrigação assumida. 

6.2. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor deste contrato, quando a CONTRATADA: 

6.2.1. 	Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a dez (10) dias no início do fornecimento do objeto 

contratual; 

6.2.2. 	Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

6.2.3. Transferir ou ceder suas obrigações no todo ou em parte, a terceiros; 

6.2.4. 	Fornecer o objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas aplicáveis, 

independentemente da obrigação de fazer as substituições necessárias às suas expensas; 

6.2.5. 	Cometer faltas reiteradas na prestação dos serviços do objeto contratual. 

6.3. Será aplicada uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, quando a CONTRATADA: 

6.3.1. 	Deixar de fornecer o objeto contratual; 
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6.3.2. 	Praticar por ação ou omissão, qualquer ato, por culpa ou dolo, venha a causar dano à CONTRATANTE 

ou a terceiros independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados; 

	

6.3.3. 	Der causa à rescisão deste contrato. 

6.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

6.5. As importâncias relativas às multas serão pagas pela CONTRATADA, após a respectiva notificação, no 

prazo que lhe for assinalado, sob pena de cobrança administrativa ou judicial, respondendo pelas mesmas a 

garantia prestada. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO 

7.1. Constitui motivo para a rescisão unilateral e administrativa do presente contrato, independentemente 

das sanções legais aplicáveis, quando a CONTRATADA: 

	

7.1.1. 	Incorrer em quaisquer dos casos previstos na CLÁUSULA SEXTA deste contrato; 

	

7.1.2. 	Estiver com a sua falência decretada, solicitar concordata, liquidação ou dissolução, ou falecimento 

do titular, no caso de firma individual; 

	

7.1.3. 	Alterar ou modificar sua finalidade ou estrutura, de forma que prejudique o fornecimento do objeto 

contratual. 

7.2. O presente contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, de forma unilateral e administrativa, 

total ou parcialmente, independentemente de qualquer notificação, judicial ou extrajudicial, sem que, à 

CONTRATADA assista direito a qualquer indenização, mediante a ocorrência de quaisquer das circunstâncias 

previstas na legislação em vigor. (Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações introduzidas, 

posteriormente). 

7.3. A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressamente, o direito da CONTRATANTE em rescindir, no 

âmbito administrativo, o presente contrato, em conformidade com a legislação vigente. 

7.4. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 

previstas em Lei ou regulamento. 

CLÁUSULA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

8.1. O expediente preliminar constante do Processo Administrativo n. 2  01/2014, que deu origem ao Pregão 

Presencial n. 2  01/2014, e outros documentos a ele apensados, as propostas, mas manifestações 

administrativas, pareceres e os demais elementos, integram o presente instrumento, independentemente de 

traslados ou transcrições. 

8.2. A Aplicação e a interpretação dos termos deste contrato serão regidas pela legislação em vigor, 

especialmente pela Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações. 

8.3. Para todos os efeitos legais, dá-se ao presente contrato, o valor de R$ ________ (_). 
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8.4. A contratante exercerá fiscalização do fornecimento ou da prestação de serviços e instalação do objeto 

contratual, através de servidores designados, fiscalização essa que, em nenhuma hipótese, eximirá, nem 

reduzirá as responsabilidades da CONTRATADA, mediante termo circunstanciado, observando o objeto 

contratado. 

8.5. Eventuais danos, diretos ou indiretos, decorrentes do fornecimento ou da prestação de serviços do 

objeto deste contrato, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

8.6. Os casos omissos no presente contrato serão soberanamente resolvidos pelo CONTRATANTE, à luz do 

interesse público e ante a legislação enunciada, observando, também, os interesses comerciais da 

CONTRATADA. 

8.7. Fica eleito o foro desta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir, na esfera judicial, as 

questões decorrentes do presente contrato e que não sejam solucionadas pelas partes, de modo amigável e 

no âmbito administrativo, ainda que outro, eventualmente, concorra em competência. 

E, pois, assim se achando as partes combinadas, firmam o presente instrumento, impresso somente no 

anverso, em três (3) vias de igual teor, conteúdo e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

São Paulo, _____ de 	de 2014. 

Jacira Vieira de Meio 

Diretora Executiva 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1. 

R. G. 	 R. G. 
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PREGÃO 001/2014 

ANEXO VII— DECLARAÇÃO QUE É MICROEM PRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A Empresa 	 , CNPJ 	 , por intermédio de seu 

representante legal, Sr (a) 	 , portador(a) da Carteira de Identidade n. 2  

expedida pelo(a) 	 , sob as penas da lei, para fins do estabelecido no edital, 

DECLARA que: 

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME) / EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP); 

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos 1 (ME) /11 (EPP) do art. 32  da 

Lei Complementar n 9  123, de 14 de dezembro de 2006; 

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 49 do art. 39  da referida Lei, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

, --------de -----------------de 2014 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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PREGÃO 00112014 

ANEXO VIII- MODELO DE DECLARAÇÕES 

Objeto: A presente licitação destina-se a contratação de empresa prestadora de serviços que visam a 
REALIZAÇÃO DE PESQUISAS QUALITATIVA PARA CAMPANHA para um período de 06 (seis) meses, a serem 
realizadas nos municípios de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Maranhão, Espírito 

Santo e Goiás, objetivando a execução da "Campanha Educativa Compromisso e Atitude Enfrentamento à 

Impunidade e à Violência Contra as Mulheres", de acordo com as especificações constantes deste anexo 1 e 

plano de trabalho que é parte integrante do Convenio SICONV N. 2  770543/2012, onde constam os recursos 

orçamentários provenientes do convênio celebrado. 

Declarações 

ITEM 01 
Declaramos para os devidos fins e para afiançar que a empresa prestadora que será contratada 

pelo Instituto Patrícia Galvão atenda ao disposto no termo de referência - Anexo 1, define-se os 

seguintes requisitos que devem ser atendidos e comprovados em documentos entregues no 

momento da assinatura do contrato: 

a) Experiência de pelo menos 10 anos em pesquisa e consultoria de marketing; 

b) Participação específica e comprovada na elaboração e execução de estudos que 
tenham tido como tema principal mulheres brasileiras e relações de gênero a ser 

comprovada por no mínimo 2 (dois) atestados de qualificação técnica de clientes 

diferentes, que comprovem que a empresa já realizou estudos específicos sobre a 
mulher brasileira de uma perspectiva de gênero. 

Declaramos para os devidos fins que para assegurar a qualidade do serviço de consultoria 

prestado ao Instituto Patrícia Galvão, e que atenda ao disposto neste termo de referência, 

define-se que os profissionais que estarão envolvidos diretamente no projeto ao qual esse 

termo se refere, devem atender aos seguintes requisitos: 

a) Os profissionais a serem alocados no projeto devem ter experiência no 

desenvolvimento de pesquisas de opinião qualitativas e quantitativas, que abordem 

aspectos sociais, antropológicos e sociológicos; 

b) ter ao menos 04 (quatro) profissionais que tenham participado de estudos de opinião 

focados em mulheres e relações de gênero que tenham sido divulgados publicamente; 

c) Ao menos 04 (quatro) profissionais formados em graduação de Ciências Sociais, sendo 

ao menos 03 (três) desses profissionais com Mestrado na área e ao menos 1 (um) 
profissional com Doutorado na área; 

d) Os profissionais supracitados deverão ter vínculo profissional formal com o instituto de 

pesquisa a ser contratado. 

São Paulo, XX de XXXXXXX de 2014. 

Nome 

Empresa 

CNPJ 
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PREGÃO 001/ 2014 

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

(Modelo) 

[Nome da Empresa] inscrita no CNPJ sob n 9 . 	 , por intermédio de seu representante legal 

o (a) Senhor (a) [Nome do Representante Legal], portador (a) da Carteira de Identidade n [Número da 

Carteira de Identidade] e do CPF 1\1 2 . [ Número do CPF], DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei Federal n 2 . 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n 2 . 9.854, de 27 de outubro de 1999, em 

conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 72,  da Constituição Federal/88, que não possui em seu 

quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 

anos. 

Local e Data 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo / Telefone 
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