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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2019 

CONVITE Nº 006/2019 
 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GOIANA 
(PE) – GOIANAPREVI, através da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

de Goiana, nomeada pela Portaria nº 456/2018, torna público que se encontra aberto 
o certame licitatório na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, o 
qual será processado e julgado em consonância com a Lei nº 8.666/93, e respectivas 
alterações posteriores e em conformidade com as especificações e condições 
constantes do Termo de Referência, o qual integra a Carta-Convite como Anexo I. 

Data de entrega e abertura dos envelopes: 14/10/2019. 
Horário: 10:00hs. 
Endereço: Rua Manoel Borba, S/N, Centro – Goiana/PE. 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1. Constitui a objeto desta licitação a contratação de pessoa física ou jurídica, 
especializada na prestação de serviços técnico-jurídico previdenciário perante o 
RPPS, de assessoria jurídica para elaboração de pareceres em procedimentos na 
área administrativa, previdenciária, acompanhamentos e defesa dos interesses do 
GOIANAPREVI, perante o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, 

Ministério da Fazenda. 

1.2. Integram o presente edital: 
 
Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA 
Anexo II – Minuta do contrato  
Anexo III – Modelo de declaração da legislação trabalhista de menor 
Anexo IV - Declaração de inexistência de fatos supervenientes 
Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento como ME/EPP/MEI/COOP 
 
2. DO VALOR ESTIMADO E DA FONTE DE RECURSOS 
 
2.1. O valor estimado para a contratação, é de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil 
reais). 
 
3. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
3.1. Os recursos para custeio da despesa a ser contrata, são oriundos da seguinte 
dotação orçamentária:  
- Fonte de recurso: 02700 
- Gestão Administrativa: 04.122.0266.2211.0000 
- Elemento de despesa: 3.9.90.35.00 
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4. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO  

 
4.1. Poderão participar deste certame licitatório as empresas e pessoas físicas 
convidadas, cadastradas ou não, além das empresas cadastradas que atendam ao 
disposto no Art. 22, III, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e que o seu objeto social ou 
atuação, seja pertinente ao objeto da licitação.   
 
4.2. NÃO poderão participar desta licitação: 
 
4.2.1. Empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no País;  
 
4.2.2. Empresas em processo falimentar, em recuperação judicial/extrajudicial ou 
insolventes;  
 
4.2.3. Empresas em dissolução ou em liquidação;  
 
4.2.4. Empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em 
razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, 
nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/98;  
 
4.2.5. Quaisquer interessadas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE 
PREÇOS  

 
5.1. Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes lacrados, opacos e rubricados, com a 
identificação da licitante, contendo as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2019 

CONVITE Nº 006/2019 

OBJETO: contratação de pessoa física ou jurídica. Especializada na 
prestação de serviços técnico-jurídico previdenciário perante o 
RPPS, de assessoria jurídica para elaboração de pareceres em 
procedimentos na área administrativa, previdenciária, 
acompanhamentos e defesas dos interesses do GAIANPREV, 
perante o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Tribunal 
de Justiça, Ministério da Fazenda. . 

PROPONENTE: (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail). 
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ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2019 

CONVITE Nº 006/2019 

OBJETO: contratação de pessoa física ou jurídica. Especializada na 
prestação de serviços técnico-jurídico previdenciário perante o 
RPPS, de assessoria jurídica para elaboração de pareceres em 
procedimentos na área administrativa, previdenciária, 
acompanhamentos e defesa dos interesses do GAIANPREV, 
perante o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Tribunal 
de Justiça, Ministério da Fazenda. . 

PROPONENTE: (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail). 

 
5.2. A colocação de documento(s) de um envelope em outro acarretará a inabilitação 
ou desclassificação da licitante. 
 
5.3. Caso seja necessária à apresentação em mais de um envelope o número do 
envelope deverá ter sequente uma letra do alfabeto, exemplo, no Envelope 01: 01-A, 
01-B, 01-C, devidamente identificados. 
 
5.4. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio 
similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues 
até 24 horas antes da abertura da sessão pública, ficando sob responsabilidade da 
licitante o recebimento tempestivo da documentação. 
 
5.4.1. Nesta hipótese, os 02(dois) envelopes deverão ser acondicionados em 
invólucro único, não devassável, endereçado diretamente à Comissão, com a 
seguinte identificação: 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2019 
CONVITE Nº 006/2019 
END: Av. Marechal Deodoro da Fonseca – Rua Direita S/N, centro – 
GOIANA/PE, CEP: 55.900-000. 
SESSÃO EM: 14/10/2019, às 10h. 
 

 
5.5. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não 
serão aceitos. 
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5.6. Os documentos provenientes do exterior deverão ser redigidos na língua oficial 
do país de origem e traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor juramentado, 
com reconhecimento de firmas por notário público, reconhecido pela autoridade 
consular brasileira do local. 
 
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)  
 
6.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor integrante da Comissão de 
Licitação. 
 
6.1.1. A autenticação de cópias, para efeito de atendimento ao disposto no caput, 
poderá ocorrer mediante a apresentação do documento original, até 24 horas do dia 
anterior à sessão de abertura das propostas, no local indicado no preâmbulo deste 
edital. 
 
6.1.2. Em nenhuma hipótese, tais documentos poderão conter borrões, emendas, 
rasuras, entrelinhas ou o uso de corretivo. 
 
6.1.3. Não será permitida a efetuação de autenticações durante a sessão. 

 
6.2. Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade serão 
considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo 
previsão de prazo diverso em instituído em lei, ficando a licitante responsável por 
juntar a respectiva comprovação. 
 
6.3. Os documentos de habilitação devem ser apresentados em uma única via, com 
todas as folhas rubricadas e numeradas.  
 
6.4. Os documentos exigidos para habilitação jurídica, regularidade fiscal e 
trabalhista, e qualificação econômico-financeira, podem ser substituídos pelo CRC 

(Certificado de Registro Cadastral) da Prefeitura Municipal de Goiana, desde que no 
mesmo conste referência ao documento em substituição, no prazo de validade. 
 
6.5. Documentos relativos à Habilitação Jurídica: 

 
a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
b) Sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; os documentos 
deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 
 
c) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

mailto:cplgoiana@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

5 
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/S, centro, Goiana-PE  -  CEP: 55.900-000  -  Fone: (81) 3626-4130 

CNPJ/MF Nº: 10.150.043/0001-07   -   e-mail: cplgoiana@gmail.com 
  

 
d) Quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização. 
 

e) No caso de pessoa física, cédula de identidade emitida pelo órgão competente ou 
identidade profissional. 

 
6.6. Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (CNPJ) ou no caso de 
pessoa física, inscrição no CPF/MF; 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 
licitação; 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa 
de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, devendo abranger também as contribuições 
previdenciárias; 
 
d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;  
 
e) Prova de regularidade social relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS; 
 
f) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou certidão positiva com efeitos de 
negativa; 
 
6.7. Documentos relativos à Qualificação Técnica: 
 

a. Atestado(s) de capacidade técnica (ou declaração), expedido(s) por órgão público 
ou privado, para as quais executou ou esteja executando a contento serviços 
semelhantes, que comprove(m) ter aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em quantidades, características e prazos com o objeto da 
licitação;  

b. Atestado de capacidade técnica expedido por Instituto de Regime Próprio de 
Previdência Social de Município tomador de serviços prestados 

c.  Certidão expedida pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (Pessoa 
Jurídica), comprovando a inscrição e a regularidade para a prestação dos 

serviços; 

d. Certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil (Pessoa Física) 

comprovando a habilitação para o exercício da advocacia de todos os advogados, 
sócios e não sócios, que prestarão os serviços objeto desta licitação;  
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7. Documentos Complementares: 
 
7.1. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua 
habilitação neste certame, conforme modelo ANEXO IV. 

 
7.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 
2002, conforme ANEXO III. 

 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02)  

 
7.1. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, assinada e rubricada em todas as suas 
folhas pelo proponente ou representante legal, devendo conter o valor total da 
proposta e prazo de validade da mesma, igual ou superior a 60 (sessenta) dias: 
 
7.1.2.1. Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, 
seguros, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência 
médica, compromissos fiscais, e tudo mais que for necessário à completa execução 
do objeto contratual. 
 
7.1.4. O valor global da proposta não poderá exceder ao valor estimado para a 
licitação, sob pena de desclassificação da proposta. 
 
7.1.5. Não será admitida a alteração das propostas apresentadas, ressalvadas as 
mudanças de natureza formal destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem 
nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a 
causar prejuízos aos demais licitantes.  
 
7.1.6. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e aceito pela 
Comissão, que se manifestará em ato específico, de forma motivada. 
 
8. DA SESSÃO PÚBLICA 

 
8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença das 
licitantes, a Comissão de Licitação procederá à abertura da sessão da licitação e 
receberá, de uma só vez, os envelopes nº 01 e nº 02. 
 
8.2. Qualquer pessoa poderá assistir aos atos públicos citados no item anterior, mas 
somente deles participarão ativamente as licitantes ou seus representantes legais, 
através de documento conferindo-lhe poderes para a prática de todos os atos 
referentes ao processo, inclusive eventual renúncia a recursos, não sendo permitidas 
atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos 
trabalhos. 
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8.3. O credenciamento do representante legal da licitante será feito por ocasião da 
abertura dos trabalhos pelo Presidente da Comissão de Licitação, mediante a entrega 
da carta de credenciamento, acompanhada de um documento original de identificação 
pessoal com fotografia, juntamente com o documento que o credencia, separado dos 
envelopes números 01 e 02. 
 
8.4. Somente poderá responder pela licitante, durante a reunião, um representante de 
cada licitante. Não será admitido que uma mesma pessoa represente mais de uma 
licitante. 
 
8.5. Ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido, tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos 
à documentação ou proposta de preços apresentadas. 
 
8.6. A seguir, serão identificadas as licitantes e se procederá à abertura dos 
Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação, cujos documentos serão rubricados 
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes 
presentes. 
 
8.7. Se a Comissão de Licitação julgar necessário, poderá suspender a reunião para 
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e 
horário em que voltará a reunir-se, informando as licitantes. 
 
8.8. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão declarará as empresas 
habilitadas e as inabilitadas, se houver, declarando os motivos das inabilitações, os 
quais serão consignados em ata. 
 
8.10. À licitante inabilitada ficará disponível o respectivo envelope n° 02, ainda 
lacrado, após o transcurso do prazo legal sem interposição de recurso ou de sua 
desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 
 
8.11. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias após a homologação do processo, sem 
que a licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o envelope nº 02, o mesmo 
poderá ser destruído pela Comissão de Licitação. 
 
8.12. A comunicação dos atos de habilitação ou inabilitação das licitantes será feita 
mediante publicação no diário oficial do município, salvo se presentes os 
representantes de todas as licitantes no ato público em que foi proclamada a decisão, 
caso em que a decisão será comunicada na mesma sessão e lavrada em ata, a qual 
deverá ser assinada pelos representantes das licitantes. 
 
8.13. Encerrada a fase de análise e julgamento dos documentos de habilitação, os 
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços das licitantes habilitadas serão abertos, na 
mesma sessão, desde que todos os representantes das licitantes tenham renunciado 
expressamente ao direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado 
para este fim, após o decurso do prazo recursal. 
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8.14. Não ocorrendo a renúncia expressa de todas as licitantes, quanto ao direito de 
recorrer, os envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelas licitantes 
presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 
 
8.15. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 
desclassificar a licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 
superveniente ou só conhecidos após o julgamento daquela. 
 
8.16. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que os 
inabilitaram ou desclassificaram. 
 
8.18. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas 
pelos membros da Comissão e pelas licitantes presentes. 
 
9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 
9.1. O critério de julgamento será o de menor preço global. 
 
9.2. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de 
assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através de 
parecer que integrará o processo. 
 
9.3. A Comissão de Licitação verificará a Proposta de Preços quanto a eventuais 
erros aritméticos, corrigindo-os da seguinte forma: 
 
a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso; 
 
b) No caso de discrepância entre os valores globais previstos nas planilhas de 
quantidades e preços e na carta de apresentação da proposta, prevalecerão os 
primeiros; 
 
c) No caso de erro de somatório, a adição será retificada, mantendo-se inalteradas 
as parcelas; 
 
9.4. O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação, conforme 
procedimentos acima, para correção de erros, resultando daí o valor da proposta. 
Havendo qualquer correção será notificada a licitante. A recusa injustificada da 
licitante em aceitar as correções assim procedidas será causa da rejeição da proposta 
com a sua consequente desclassificação.  
 
9.5. Após a verificação dos subitens precedentes, a Comissão de Licitação apreciará 
a proposta de preços das licitantes habilitadas, desclassificando aquela que: 
 
a) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
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b) Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 
 
c) Não apresentar as especificações técnicas exigidas no TERMO DE 
REFERÊNCIA; 
 
d) Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital; 
 
 
e) Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles estimados pela 
Goianaprev; 
 
f) Apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos; 
 
g) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 
não venham a ter demonstrada sua viabilidade, exceto se for demonstrada a 
viabilidade do preço e a sua compatibilidade com a execução do objeto do contrato; 
 
j.1) Considera-se manifestamente inexequível, as propostascom preços que se 
enquadram no parágrafo primeiro do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.6. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às 
exigências dos itens acima, as demais propostas serão classificadas em ordem 
crescente dos preços propostos. 
 
9.8. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será o 
sorteio, em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas. 
 
9.9. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todos os 
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, por eles assinada. 
 
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
10.1. Observando o disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a licitante 
poderá apresentar Recurso para a autoridade superior, por intermédio da Comissão 
de Licitação, em petição dirigida ao seu Presidente, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

a contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião.  
 
10.1.1. Interposto o recurso, o presidente da Comissão de Licitação encaminhará uma 
cópia a todos as licitantes que poderão apresentar contrarrazões no prazo de 02 
(dois) dias úteis. Findo esse período, com contrarrazões ou não, a Comissão de 
Licitação o apreciará no prazo de 02 (dois) dias úteis, podendo realizar instrução 
complementar, quando opinará pela manutenção ou reforma do ato recorrido, em 
seguida, o encaminhará a autoridade superior para que profira decisão final, também 
no prazo de 02 (dois) dias úteis.  
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10.2. Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação da 
decisão relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico.  
 
10.3. Os recursos interpostos em face dos atos de habilitação ou inabilitação do 
licitante e de julgamento das propostas serão dotados de efeito suspensivo 
automático. Contudo, a autoridade competente pode, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos 
demais recursos.  
 
10.4. No decorrer do prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso da 
licitante aos autos do processo licitatório.  
 
10.5. O acolhimento do recurso importará tão somente a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10.6. Os recursos eventualmente interpostos contra atos praticados pela Comissão de 
Licitação, bem como a impugnação aos termos do Edital, deverão ser protocolados 
até às 14hs do último dia de prazo, não sendo aceitos recursos ou impugnação por e-
mail. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto à 
licitante vencedora. 
 
12. DO CONTRATO 
 

12.1. Após a homologação da licitação, a empresa adjudicatária será convocada para 
assinar o contrato em um prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair de seu 
direito, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
12.2. Caso a licitante vencedora não compareça para assinar o contrato, dentro do 
prazo de validade da proposta, responderá por perdas e danos que vier a causar ao 
município, em razão da sua omissão, inclusive multa, independentemente de outras 
cominações legais previstas na Lei Federal nº 8.666/93, a que estiver sujeita.  

 
12.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no 
prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços em conformidade com o ato 
convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste 
Edital.  
 
12.4. A licitante vitoriosa e contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A 
inadimplência da contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
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comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 
 
12.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.  
 
12.6. Assinado o contrato, a empresa Contratada assumirá inteira responsabilidade 
civil, administrativa e penal, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais 
causados pelo contratado ao município, ou a terceiros.  
 
12.7. A cisão, incorporação ou fusão da Contratada deverá ser comunicada ao 
Contratante, que decidirá sobre a continuidade da avença, levando em consideração 
a manutenção dos requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação e das 
condições estabelecidas no contrato.  
 
13. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

 
13.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93, a Contratada ficará 
obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
 
14. DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
 
14.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados, a partir da 
data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no 
parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
15. DO REAJUSTE 
 
15.1. O presente contrato não sofrerá reajuste, exceto se a CONTRATANTE prorrogá-
lo por mais de doze meses e sem que a CONTRATADA tenha dado motivos. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

 
16.1. As obrigações da CONTRATADA e do CONTRATANTE são as estabelecidas 
no Termo de Referência – ANEXO I e na Minuta do Contrato - ANEXO II. 
 
17. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 
 
17.1. O será efetuado mensalmente, em 12 (doze) parcelas e em até 30 dias, 
mediante apresentação da nota fiscal de serviços devidamente atestada pela 
contratante, através de depósito bancário feito na conta corrente da contratada. 
 
17.2. Na ocasião do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista nas 
legislações aplicáveis.  
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17.4. O Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada que porventura não tenha sido acordada no contrato.  
 
17.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, com base na variação 
do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA, do IBGE, aplicando-se a 
seguinte fórmula:  
 
EM = I x N x VP  

 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da Parcela a ser paga; 
I = Índice de atualização financeira, assim apurado: 
I = (TX/100)/365)  
TX = Percentual do IPCA anual 
 
18. DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

 
18.1. A gestão do contrato será exercida pelo Gestor do Instituto de Previdência 
Social do Município de Goiana-PE, senhor Jorge Rabelo Tavares Filho e será 
fiscalizado pelo servidor Josinaldo Bizerra Chaves, matrícula nº 5302, ao qual 
competirá acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, bem como dirimir e 
desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, 
dando ciência de tudo à Contratada, conforme determina o art. 67 da Lei nº 
8.666/1993 e suas alterações. 
 
18.3. O Contratante ao constatar qualquer irregularidade na execução do contrato, 
expedirá notificação, para que a mesma, regularize a situação, sob pena de, não o 
fazendo, ser aplicada a multa pertinente. 
 
19. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
19.1. Os serviços objeto da licitação, ao serem contratados, deverão ser executados: 
19.1.2. Com visita técnica semanal (uma vez por semana); 
19.1.3. Quando necessário, por solicitação da contratante, pelo tempo suficiente para 
a resolução do problema. 
 
20. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
20.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do 
contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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20.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
20.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
Federal nº 8.666-93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando 
cabível; 
 
20.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
20.5. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 
 
20.5.1. Descrição dos objetos já entregues e ainda pendentes; 
 
20.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
20.5.3. Indenizações e multas. 
 
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
21.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, o Contratante poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:  
 
21.1.1. Advertência nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo 
para a execução; 
 
21.1.2. Multa, nos seguintes termos: 
 
21.1.2.1. Pelo atraso na execução do serviço executado, 1% (um por cento) do valor 
mensal, por dia decorrido; 
 
21.1.2.2. Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o 
vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato; 
 
21.1.2.3. Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo 
dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor mensal do 
contrato, por dia decorrido; 
 
21.1.2.4. Pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no serviço executado, 
entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à 
data da rejeição: 10%(dez por cento) do valor mensal do contrato. 
 
21.2. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com 
o Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
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21.3. 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 a Contratada ressarcir o Contratante, pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
21.4. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada estará sujeita às 
penalidades tratadas nos subitens “21.2” e “21.3”: 
 
21.4.1. Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 
 
21.4.2. Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do 
serviço, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contado da data do recebimento daquela solicitação; e 
 

21.4.3. Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos 
estipulados neste Edital. 
 
21.5. Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couber, 
às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

21.6. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo 
de perdas e danos cabíveis. 
 
21.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 
procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, 
de 1999. 
 
21.8. O Instituto de Previdência Social do Município de Goiana poderá, em situações 
excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor da multa 
antes da conclusão do procedimento administrativo. 
 
21.9. O recolhimento da (s) multa (s) não eximira a contratada da responsabilidade 
por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital 
deverão ser objeto de pedido de esclarecimentos, por escrito, à Comissão 
responsável pela presente licitação, ou através de endereço eletrônico 
licitacao@goiana.pe.gov.br, em até 03 (três) dias úteis antes da abertura do certame. 
 
22.1.1. A Comissão de Licitação responderá aos pedidos de esclarecimentos em até 
02 (dois) dias antes da abertura da sessão pública, comunicando a todos os licitantes 
o teor da(s) resposta(s) apresentada(s). 
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22.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem 
disposições legais, especialmente da Lei Federal nº 8.666/93, nos seguintes termos: 
 
22.2.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo 
à Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 
 
22.2.2. Por parte da licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que 
anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitação. 
 
22.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação 
até o trânsito em julgado da decisão correspondente. 
 
22.3. Não serão aceitos impugnações por e-mail.  
 
22.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
22.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas.  
 
22.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
22.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário. 
 
22.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 
 
22. 9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
22.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá 
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito 
e devidamente fundamentado. 
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22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, ressaltando-se que só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
 
22.12. O Edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço eletrônico: 
www.goiana.pe.gov.br ou na sede da CPL, localizada na Av. Marechal Deodoro da 
Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE, CEP: 55.900-000, nos dias úteis, no horário das 
08h00min às 14h00min, mediante a entrega de um CD ou PEN DRIVE. 
 
22.13. A solicitação de cópia de qualquer documento do processo deverá ser 
apresentada por escrito, diretamente à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no 
horário das 08h00min às 14:00 h, com antecedência mínima de 24 horas para a sua 
disponibilização nos termos das normas pertinentes à licitação. 
 
22.14. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições 
da Lei Federal nº 8.666/93, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
 
 
 

Goiana, 03 de outubro de 2019. 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Este Termo de Referência visa a orientar na contratação por preço global de uma empresa ou 
pessoa física especializada na prestação de serviços técnico-jurídico previdenciário perante o 
RPPS, de assessoria jurídica para elaboração de pareceres em procedimentos na área 
administrativa, previdenciária, acompanhamentos e defesa dos interesses do GOIANAPREVI, 
perante o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério da Fazenda. 

 
Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta 
para os serviços descritos e deve ser considerado como complementar às demais exigências 
do processo licitatório e dos documentos contratuais. 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
Objetivos:  
 
1.1. Caracterizar o objeto a ser contratado, bem como seu valor de referência;  
1.2. Estabelecer o objetivo da contratação; 
1.3. Apresentar a Justificativa da contratação; 
1.4. Estabelecer a qualificação técnica exigida dos licitantes; 
1.5. Fixar as obrigações da contratada; 
1.6. Informar a respeito da vigência mínima do contrato; 
1.7. Informar a forma de pagamento pela prestação dos serviços; 
1.8. Estabelecer o foro para dirimir os possíveis conflitos; 
 
1.1. O OBJETO 

Contratação de pessoa física ou jurídica especializada em serviços técnico-jurídico 
previdenciário perante o RPPS, de assessoria jurídica para elaboração de pareceres em 
procedimentos na área administrativa, previdenciária, acompanhamentos e defesa dos 
interesses do GOIANAPREVI, perante o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, 
Ministério da Fazenda. 

 
1.2. OBJETIVOS 

Manter a continuidade e a qualidade do serviço público de análise e instrução dos processos 
de benefícios previdenciários de responsabilidade desta autarquia sob a ótica jurídica, com 
vistas a homologação e registro dos atos perante o Tribunal de Constas do Estado e a 
posterior realização do COMPREV – compensação previdenciária. 

Assegurar em todas as instancias administrativas, Tribunal de Contas, Ministério da 
Previdência Social e INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, a defesa dos atos exarados 
pelo GOIANAPREV, bem assim a defesa dos interesses da Instituição junto ao Tribunal de 
Justiça do Estado, Justiça Federal ou qualquer outro órgão ou entidade política em que seja 
necessário a representação e defesa dos interesses do GOIANAPREVI. 

 
1.3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

A presente contratação tem fundamentação na Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações 
e visa dar suporte as atividades desenvolvidas pelo GOIANAPREVI - Instituto de Previdência 
Social do Município de Goiana,com a necessidade de ser acompanhado por uma consultoria 
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especializada mediante a comprovação de prática nas demandas a serem desenvolvidas pelo 
GOIANAPREVI em tempo hábil e  com eficiência sem trazer prejuízo para a Administração 
Pública. 
 
1.4. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 
O valor estimado da contratação pretendida, é de R$ 86.000,00 (oitenta e sei mil reais), obtido 
através de cotações junto a profissionais. 
 
1.5. DOS RECURSOS  

 
Os recursos necessários ao custeio da contratação solicitada, serão oriundos da dotação 
orçamentária abaixo descrita: 
- 02700.04.122.0266.22.11.0000.3.3.90.35.00 
 
1.6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
 

São obrigações da CONTRATADA:  
 

a. Realizar todos os serviços descritos no contrato ficando assegurado ao Instituto o 
direito de recusar os serviços que não estejam em conformidade com o contido no 
objeto do contrato e, principalmente, dentro da legislação pertinente; 

b. Sanar, no máximo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer irregularidade apontada pela 
Contratante; 

c. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sujeitando-se às penas e multas 
estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores; 

d. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, manter durante todo o período 
de execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

e. Prover o serviço contratado adequadamente; 
f. Prestar, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à 

correção e revisão de falhas ou defeitos verificados no trabalho, sempre que a ela 
imputáveis; 

g. Responsabilizar-se e arcar com o ônus decorrente de todas as reclamações e/ou 
ações judiciais ou extra-judiciais de comprovada culpa ou dolo da CONTRATATADA e 
que possam ser imputadas, por terceiros a CONTRATANTE. 

h. Assessorar o Regime Próprio de Previdência Social, na verificação dos 
procedimentos estabelecidos ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério da 
Previdência Social. 

i. Assessorar o RPPS no acompanhamento da prestação de contas, assessorando 
o GOIANAPREVI perante o Tribunal de Contas do Estado, na apresentação de 
defesas ou recursos. 

j. Assessorar o RPPS na revisão de cálculos que baseiam confissões de dívidas 
entre o Ente Federativo, Poderes e órgãos da administração indireta e o RPPS;  

k. Capacitar gestores e assistentes do GOIANAPREVI, em matéria de cunho 
previdenciário, através de treinamentos e reciclagens de atualização. 

l. Assessorar o RPPS quanto ao fornecimento de informações ao Ministério da 
Economia e acompanhar as informações necessárias à emissão do Certificado de 
Regularidade Previdenciária – CRP, sem o qual o município fica impedido de receber 
as transferências voluntárias da União.  

m. Visitar o GOIANAPREVI, em caráter periódico(no mínimo 1(uma) vez por 
semana), ou por solicitação dos gestores, em caso de necessidade. 
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n. Disponibilizar aos gestores todas as informações sobre benefícios 
previdenciários.  

o. Assessorar o RPPS na disponibilização de consulta aos segurados sobre 
benefícios. 

p. Discriminação das informações e do layout das bases de dados a serem 
disponibilizados pelo RPPS. 

q. Análise e crítica das bases de dados. 
r. Consultoria capacitada e habilitada para realizar apresentações dos relatórios e 

participar de reuniões com a diretoria, membros dos órgãos colegiados e gestores 
municipais para tratar de temas relativos à Gestão Atuarial do RPPS. 

s. O prestador de serviços deverá disponibilizar consultores capacitados e 
habilitados para a realização de, no mínimo, uma reunião por mês na sede do RPPS 
durante a vigência do contrato, a qual deverá gerar ata. 

t. Atuação junto aos órgãos da Previdência Social e Tribunal de Contas do Estado 
 

São obrigações do CONTRATANTE:  
a) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATADA, necessárias ao desenvolvimento das atividades relativas às obrigações da 
CONTRATADA.  

b) Pagar a importância correspondente aos serviços no prazo contratado.  

c) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, através de servidor especialmente 
designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao Contrato. d) 
Providenciar todas as publicações oficiais pertinentes no Diário Oficial Do Estado. 
 
1.7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

A vigência do contrato será de 01 (um) ano, podendo ser renovado em conformidade com a 
Lei n° 8.666/93. 
 
1.8. FORMA DE PAGAMENTO 
 
Mensalmente, mediante apresentação da nota fiscal de serviços devidamente atestada pelo 
gestor do contrato, cujo valor será depositado em conta corrente indicada pela contratada. 
 
1.9. FORO 
 

As partes elegem o Foro da Comarca de GOIANA – PE, como o competente para dirimir 
quaisquer dúvidas e/ou divergências que porventura venham a ocorrer em virtude do 
cumprimento do presente contrato, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado 
que se configure. 
 

Goiana (PE), ___/___ de 2019 

     
                              
 

JORGE RABELO TAVARES FILHO  
Gerente da Previdência 
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 
 
 

PROCESSO Nº 132/2019 
CONVITE Nº 006/2019 
CONTRATO Nº ___/2019 
 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE 
COLETA E LIMPEZA URBANA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE E DO 
OUTRO LADO, ......................., CONFORME AS 
CLÁUSULAS A SEGUIR: 
 

 
 Pelo presente instrumento de contrato, que entre si celebram, de um lado, 
como Contratante, o Instituto de Previdência Social do Município de Goiana, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.017.355/0001-32, 
com sede na rua Luiz Gomes, 102,, Centro, Goiana-PE, neste ato representado por 
seu Presidente e gestor, o Sr.___________________, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua ________________, nº _________, ________,  _____________, 
Cidade _________________, Estado _____________, CEP: 
_______________________,  inscrito no CPF/MF sob o nº 
______________________, portador da Carteira de Identidade RG nº ____________ 
- Órgão Emissor _______________, e como CONTRATADA, _________________, 
inscrita no CNPJ/CPF/MF sob o n.º ______, com sede na Rua/Av. 
_________________, na cidade de _______, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), 
_________________, (dados pessoais, inclusive endereço), com fundamento no 
resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2019, vinculado ao CONVITE Nº 
006/2019, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,  da 

Lei complementar nº 123/06, bem como nos demais diplomas legais aplicáveis a 
espécie, além da proposta vencedora e do edital, que integram o presente contrato, 
RESOLVEM firmar o presente INSTRUMENTO DE CONTRATO nos seguintes 
termos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Execução dos serviços técnico-jurídico previdenciário perante o RPPS, de assessoria 
jurídica para elaboração de pareceres em procedimentos na área administrativa, 
previdenciária, acompanhamentos e defesa dos interesses do GOIANAPREVI, 

perante o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério da Fazenda. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 

 
O regime de execução do presente contrato é de forma indireta e empreitada por 
PREÇO GLOBAL. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO  
 

A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E PAGAMENTO DO CONTRATO 
 

O valor do presente contrato é de R$ ...............(............), a serem pagos em 12 
parcelas mensais, e sem reajuste. 
O pagamento será realizado em até 30 dias, mediante a apresentação da nota fiscal 
de serviços, a qual deverá ser atestada pela CONTRATADA, cujo valor será 
depositado em conta corrente da contratada. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

Os recursos para custeio do presente contrato são oriundos da dotação orçamentária 
abaixo descrita: 
 
- Fonte de recurso: 02700 
- Gestão Administrativa: 04.122.0266.2211.0000 
- Elemento de despesa: 3.9.90.35.00 
Nota de empenho nº _____________________ 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

19.1. Os serviços objeto deste contrato, deverão ser executados: 
19.1.2. Com visita técnica semanal (uma vez por semana); 
19.1.3. Quando necessário, por solicitação da contratante, pelo tempo suficiente para 
a resolução do problema. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
1. A gestão do contrato será exercida pelo titular da pasta, senhor Jorge Rabelo 
Tavares Filho, na qualidade de Presidente do Instituto de Previdência Social do 
Município de Goiana e será fiscalizado pelo servidor Josinaldo Bezerra Chaves, 
matrícula nº 5302, ao qual competirá acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a 
execução, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que 
surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas 
problemas ou defeitos observados, dando ciência de tudo à CONTRATADA, conforme 
determina o art. 67 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
2. O CONTRATANTE ao constatar qualquer irregularidade na execução do 
contrato, expedirá notificação à CONTRATADA, para que a mesma, regularize a 
situação, sob pena de, não o fazendo serem aplicadas as penalidades cabíveis. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 
 

1. São obrigações da CONTRATADA:  
 
1.1. Realizar todos os serviços descritos no contrato ficando assegurado ao Instituto o 
direito de recusar os serviços que não estejam em conformidade com o contido no objeto do 
contrato e, principalmente, dentro da legislação pertinente; 
1.2. Sanar, no máximo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer irregularidade apontada pela 
Contratante; 
1.3. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sujeitando-se às penas e multas 
estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; 
1.4. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, manter durante todo o período 
de execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas; 
1.5. Prover o serviço contratado adequadamente; 
1.6. Prestar, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à 

correção e revisão de falhas ou defeitos verificados no trabalho, sempre que a ela imputáveis; 
1.7. Responsabilizar-se e arcar com o ônus decorrente de todas as reclamações e/ou 
ações judiciais ou extra-judiciais de comprovada culpa ou dolo da CONTRATATADA e que 
possam ser imputadas, por terceiros a CONTRATANTE. 
1.8. Assessorar o Regime Próprio de Previdência Social, na verificação dos procedimentos 
estabelecidos ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério da Previdência Social. 
1.9. Assessorar o RPPS no acompanhamento da prestação de contas, assessorando 
o GOIANAPREVI perante o Tribunal de Contas do Estado, na apresentação de defesas ou 
recursos. 
1.10. Assessorar o RPPS na revisão de cálculos que baseiam confissões de dívidas 
entre o Ente Federativo, Poderes e órgãos da administração indireta e o RPPS;  

1.11. Capacitar gestores e assistentes do GOIANAPREVI, em matéria de cunho 
previdenciário, através de treinamentos e reciclagens de atualização. 

1.12. Assessorar o RPPS quanto ao fornecimento de informações ao Ministério da 
Economia e acompanhar as informações necessárias à emissão do Certificado de 
Regularidade Previdenciária – CRP, sem o qual o município fica impedido de receber as 
transferências voluntárias da União.  

1.13. Visitar o GOIANAPREVI, em caráter periódico (no mínimo 1(uma) vez por 
semana), ou por solicitação dos gestores, em caso de necessidade. 

1.14. Disponibilizar aos gestores todas as informações sobre benefícios 
previdenciários.  
1.15. Assessorar o RPPS na disponibilização de consulta aos segurados sobre benefícios. 

1.16. Discriminação das informações e do layout das bases de dados a serem 
disponibilizados pelo RPPS. 

1.17. Análise e crítica das bases de dados. 
1.18. Consultoria capacitada e habilitada para realizar apresentações dos relatórios e 
participar de reuniões com a diretoria, membros dos órgãos colegiados e gestores municipais 
para tratar de temas relativos à Gestão Atuarial do RPPS. 
1.19. O prestador de serviços deverá disponibilizar consultores capacitados e 
habilitados para a realização de, no mínimo, uma reunião por mês na sede do RPPS durante 
a vigência do contrato, a qual deverá gerar ata. 
1.20. Atuação junto aos órgãos da Previdência Social e Tribunal de Contas do Estado 
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1.21. Executar fielmente e com presteza o objeto do presente contrato, de acordo 
com as especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, do edital, sua proposta e 
demais anexos pertinentes ao objeto do contrato; 
1.22.  Cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas neste termo d contrato avençadas;  
1.23. Prestar todas as informações solicitadas e necessárias ao bom 
acompanhamento do contrato;  
1.24. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
1.25. Reparar, corrigir ou substituir às suas custas, no todo ou em parte o que for 
verificado com imperfeições, incorreções ou defeitos na execução do objeto deste 
contrato; 
1.26. Resguardar o sigilo dos dados e documentos que lhe forem confiados para 
execução do contrato; 
1.27. Comunicar ao Gestor e fiscal do contrato a ocorrência de fatos impeditivos à fiel 
execução do contrato; 
1.28. Não ceder no todo ou em parte o objeto ora avençado; 
1.29. Responder por quaisquer danos causados ao município, decorrente da 
execução do objeto deste contrato. 
 
2. São obrigações da CONTRATANTE:  
 
2.1. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATADA, necessárias ao desenvolvimento das atividades relativas às obrigações da 
CONTRATADA.  
2.2. Pagar a importância correspondente aos serviços no prazo contratado.  

2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, através de servidor especialmente 
designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao Contrato; 
d) Providenciar todas as publicações oficiais pertinentes no Diário Oficial do Município. 
 

 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, o Contratante poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:  
 
 
I -  Advertência nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para 

a execução; 
 
II - Multa, nos seguintes termos: 
 

a) Pelo atraso na execução do serviço executado, 1% (um por cento) do valor 
mensal, por dia decorrido; 

 
b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o 

vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor mensal do 
contrato; 
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c) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia 
da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor mensal do 
contrato, por dia decorrido; 

 
d) Pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-
se como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da 
rejeição: 10%(dez por cento) do valor mensal do contrato. 
 
III - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o 
Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
 
IV - 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 a Contratada ressarcir o Contratante, pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
V - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada estará sujeita às 
penalidades tratadas nos subitens “21.2” e “21.3”: 
 
VI - Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 
 
VII - Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do 
serviço, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contado da data do recebimento daquela solicitação; e 
 
VIII - Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos 
estipulados neste Edital. 
 
IX - Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda no que couber, 
às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
X - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando 
o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas 
e danos cabíveis. 
 
XI - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 
procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, 
de 1999. 
 
XII - O Instituto de Previdência Social do Município de Goiana poderá, em situações 
excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor da multa 
antes da conclusão do procedimento administrativo. 
 
XIII - O recolhimento da (s) multa (s) não eximira a contratada da responsabilidade 
por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CANTRATUAL 

 
1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do 
contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93;  
 
2.  Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;  
 
3.  A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
Federal nº 8.666-93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando 
cabível;  
 
4.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente.  
 
5.  O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:  
 
5.1.  Descrição dos serviços já realizados e os que estão ainda pendentes de 
execução;  
 
5.2.  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  
 
6. O presente instrumento obriga as partes contratantes, e os seus sucessores, 
que na falta delas, assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento. 
7. Os casos omissos serão resolvidos segundo a legislação específica que rege a 
matéria, considerando-se precipuamente, o interesse público do Instituto de 
Previdência Social do Município de Goiana.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA–DO FORO 
 

1. Fica eleito o Foro da Comarca de Goiana, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
Contrato. 
 
 E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado 
conforme, as partes a seguir firmamos o presente Contrato em 04 (quatro) vias, de 
igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que 
também assinam. 
 
Goiana, ______ de ______________ de 2019. 
 
..............................                                                       ................................. 
CONTRATANTE                                                          CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
..............................................                                         ............................................        
Nome                                                                              Nome 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE 
MENORES 

 
 
                                               ANEXO III 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/2019 
CONVITE Nº___/2019 
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
 
Declaramos, para fim de habilitação, que não mantemos em nosso quadro de 

pessoal, menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno, periculoso ou 

insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, 

observando desta forma, o dispositivo constitucional consagrado no art. 7º, inc. XXXIII 

da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 20/98, bem como o 

disposto nos arts. 27 e 78 da Lei nº 8.666/93, modificados pela Lei nº 9.854/99. 

 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 
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  ANEXO IV  

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 
 
 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº___/2019 
CONVITE Nº___/2019 
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
 
Para fins de participação, a empresa .............................., CNPJ nº ..........................., 

sediada (ENDEREÇO COMPLETO), declaro(amos), sob as penalidades cabíveis, na 

forma determinada no §2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações, que até a 

presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 
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  ANEXO V  

(Papel Timbrado da Empresa) 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL OU COOPERATIVA 

 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº___/2019 
CONVITE Nº___2019 
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
 
A empresa ...................................................... inscrita no CNPJ n° .........................., 

domiciliada na Rua ........................................................, declara, sob as penalidades 

da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, que: 

a)  Se enquadra como MICROEMPRESA – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

– EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL ou COOPERATIVA – COOP; 

b)  A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II, do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123/06; 

c)  Não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
Local e data 
 
 
 
(Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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