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PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro, Paulista/PE, 

CEP: 53.401-441, através da Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços, instituída pela 

PORTARIA Nº 005/2016, registrada em 04/01/2016, pelo Prefeito do Município do Paulista, Sr. Gilberto 

Gonçalves Feitosa Júnior, torna público que realizará licitação na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, do objeto indicado abaixo, conforme descrição contida neste Edital e seus anexos. 

 

O presente procedimento licitatório será regido pelas normas da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93 e suas 

alterações, bem como da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 aplicando-se, subsidiariamente e, 

no que couber, legislação correlata e princípios gerais de Direito.  

 

Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS, bem como as demais 

correspondências que se fizerem necessárias deverão ser entregues até as ___:___h do dia ___ de 

______________ de 2017, na sala da Comissão permanente de Licitação de Materiais e Serviços. 

 

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, ficará a sessão adiada para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, salvo as disposições em contrário. 

 

1. DO OBJETO 

  

1.1 Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 

2016 NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, conforme condições e 

especificações constantes neste Edital e seus anexos. 

 

1.2 Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

 

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANEXO II: MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE. 

ANEXO III: MODELO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES.  

ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

ANEXO V: MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3 A descrição detalhada contendo as especificações e condições dos serviços a serem contratados, está 

discriminada nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente observados pelas 

licitantes, quando da elaboração de suas propostas. 

 

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: 

 

2.1 Somente a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA MATERIAIS E SERVIÇOS está autorizada a prestar 

oficialmente informações ou esclarecimentos a respeito deste Convite. As eventuais informações de outras 

fontes não serão consideradas como oficiais. 

 

2.2 Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos acerca da presente licitação poderão endereçar 

solicitação por escrito à CPL, situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro, Paulista/PE, CEP: 53.401-44, 
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no horário das 07h30 às 13h30 horas de 2ª feira a 6ª feira em até 02 (dois) dias úteis antes da data para 

abertura do certame, tendo a Administração 1 (um) dia útil para responder. 

 

2.3 A solicitação de informações não motivará prorrogação da data de licitação, salvo se, a juízo da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, forem substanciais. Neste caso, a CPL reabrirá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

entre a comunicação aos interessados e a data de recebimento dos Envelopes. 

 

2.4 A CPL não assume responsabilidade alguma relacionada com proposta de licitantes que não obtiveram este 

Edital e seus anexos diretamente com a Comissão. Em consequência, não serão aceitos protestos ou 

reclamações de licitantes em relação a tais documentos e suas emendas, se houver.  

 

3. DO VALOR 

 

3.1 O valor máximo admitido para este CONVITE é de R$ 78.303,33 (Setenta e oito mil trezentos e três reais e 

trinta e três centavos). 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 As despesas com a presente licitação correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 

 

Atividade: 04.123.1013.2022 – Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Município; 

Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

Fonte: 001. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

 

5.1 Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 

objeto desta licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados ou não, escolhidos e 

convidados pelo Município do Paulista em no mínimo 03 (três), que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constante neste Convite e seus anexos. 

 

5.1.1 Também poderão participar quaisquer outros interessados pertencentes ao ramo de atividade, conforme 

disposto nos respectivos atos constitutivos, que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 

e quatro) horas da data de apresentação das propostas, desde que também atendam a todas as exigências 

constantes neste Convite e Anexos.  

 

5.2 As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por representantes 

legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos deste 

procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recurso e desistência expressa dos mesmos e, 

ainda, poderes expressos para assinatura de Contratos. 

 

5.3 A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em original ou cópia 

autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade 

ou outro documento de identificação de Fé Pública do representante: 
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5.3.1 Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no 

cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devidamente atestada sua autenticidade; 

5.3.2 Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular, com firma reconhecida 

do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para outorga. 

 

5.4. Não poderão participar do presente CONVITE: 

 

5.4.1 Empresas suspensas de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA ou que foram declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

5.4.2 Que se encontram sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

5.4.3 Cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo 

comissionado da Prefeitura do Município do Paulista; 

5.4.4 Aqueles enquadrados nas vedações do Artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

5.4.5 Não será admitida a participação de consórcios. 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

6.1 As empresas licitantes deverão apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS em 

02 (dois) envelopes, opacos, fechados e rubricados, devidamente rotulados de ENVELOPE Nº 01 e ENVELOPE 

Nº 02, na sala onde será realizada a Licitação, na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  

 

6.2 A data e horário para entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de 

preços deverão ser rigorosamente observados, sendo seu cumprimento condição imposta à participação. 

 

6.3 Os envelopes referidos no item 6.1 deverão conter o seguinte indicativo na parte externa, devendo estar 

rotulados com os seguintes informes: 

 

 

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA-CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2016 

CONVITE Nº 023/2016 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2016 NO ÂMBITO DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA. 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
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ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA-CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2016 

CONVITE Nº 023/2016 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2016 NO ÂMBITO DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA.  

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

6.4 Só participarão do certame as empresas que entregarem os envelopes de acordo com as informações 

constantes no subitem 6.3. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópias reprográficas autenticadas 

por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial. As cópias reprográficas dos 

documentos também podem ser autenticadas pelo presidente ou membros da Comissão, a partir do original, 

até o penúltimo dia útil antes da abertura dos envelopes, no horário das 08h00minh as 13h00minh. 

 

a) Os documentos emitidos via internet dispensam a necessidade de prévia autenticação, devendo, no 

entanto, ter confirmada sua autenticidade pelo Presidente e Membros, como condição de validade; 

b) A autenticação prévia de documentos por servidor desta Prefeitura não induz em reconhecimento de 

atendimento às condições de habilitação exigidas neste Edital. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

 

8.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

8.1.1 No caso de empresa individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

8.1.2 No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores em exercício; e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

8.1.3 Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

8.1.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local 

da sede, acompanhada da prova da indicação dos seus administradores em exercício; 

8.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

e Ato de Registro ou Autorização para atuar expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

 

8.2 DA HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA: 

 

8.2.1 Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos – CND do INSS) e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS); 

8.2.2 Prova de Regularidade com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal; 

mailto:cplservicos.paulista@gmail.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES 

PROCESSO Nº 106/2016                                                                   CONVITE Nº 023/2016                                                                      

 

5  
 

Av. Agamenon Magalhães, s/n, – Centro, Paulista-PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17  
Fone: (81) 3371-1317  –  Email:  cplservicos.paulista@gmail.com   

 

 

 

8.2.3 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 

Certidão Negativa, emitidas através do sítio eletrônico: http://www.tst.jus.br/certidao; 

8.2.4 Prova de inscrição e situação ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com emissão de, no 

máximo, 90 (noventa) dias. 

 

8.3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

 

8.3.1 Declaração, para atender ao disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 

9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (Anexo II); 

8.3.2 Declaração expressa do responsável pela empresa de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação (Anexo III); 

 

8.4 DA COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 

 

8.4.1 As licitantes, para o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

objetivando a aplicação da Lei Complementar nº 147/14, deverão apresentar Declaração devidamente assinada 

pelo representante legal de que é ME ou EPP, nos termos dos incisos I e II do Artigo 3º da LC nº 147/14, bem 

como de que não possui nenhum dos impedimentos constantes do §4º do mesmo Artigo. Modelo constante no 

Anexo IV deste Edital.  

8.4.2 A não apresentação da Declaração disposta no item 8.5.1 implica na RENÚNCIA ao direito de aplicação da 

Lei Complementar nº 147/14; 

8.4.3 A falsidade da Declaração apresentada, referida no item 8.5.1, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 147/14 caracteriza o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal (crime de falsidade 

ideológica), sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 

8.4.4 Para fins de obtenção dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 147/14, as Microempresas 

(ME) e/ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão comprovar essa condição mediante apresentação da 

seguinte documentação: 

 

a) Empresas optantes pelo Simples Nacional, regida pela Lei Complementar nº 147/14: 

 

• Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 

www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm; 

• Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 

previstos no § 4º do artigo 3º da LC 147/14; 

b) Empresas não optantes pelo Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 147/14: 

 

• Balanço patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta 

dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do art. 3º da LC 147/14; 

• Cópia da Declaração de Informação Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de 

entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

• Comprovante de Inscrição e situação cadastral no CNPJ, com prazo de emissão de no máximo 90 (noventa) 

dias anteriores à data de abertura da sessão. 

 

8.4.4.1 Os itens relacionados acima (8.6.4), para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial. 

mailto:cplservicos.paulista@gmail.com
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES 

PROCESSO Nº 106/2016                                                                   CONVITE Nº 023/2016                                                                      

 

6  
 

Av. Agamenon Magalhães, s/n, – Centro, Paulista-PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17  
Fone: (81) 3371-1317  –  Email:  cplservicos.paulista@gmail.com   

 

 

 

8.4.5 As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação da regularidade fiscal, 

ainda que apresente alguma restrição. 

8.4.6 Havendo restrição na regularidade fiscal da ME e/ou EPP, será assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, podendo tal prazo ser 

prorrogado por igual período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa. 

 

9. DA PROPOSTA 

 

9.1 Antes de apresentarem as propostas, as licitantes deverão analisar o Termo de Referência e todos os 

documentos anexos ao Edital. Deverão ser executados todos os levantamentos necessários ao 

desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas 

em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços. 

 

9.2 A proposta de preços deverá ser entregue à CPL, no dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, 

em envelope opaco, lacrado e rubricado no fecho. 

 

9.3 A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma: 

 

9.3.1 Redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, devidamente datada, carimbada 

e assinada como também rubricada, em todas as páginas pelo representante legal da participante ou 

procurador, nos termos do estatuto ou contrato social da empresa ou por instrumento particular de 

procuração com firma reconhecida.  

9.3.2 Apresentar valor global proposto pelo licitante, em moeda nacional, em algarismos e por extenso, sem 

ressalvas, entrelinhas, emendas, rasuras ou borrão; 

9.3.3 Nos preços apresentados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 

equipamentos, instrumentos, ferramentas, máquinas, diárias, enfim todos os custos diretos e indiretos 

necessários à execução dos serviços; 

9.3.4 Razão social da LICITANTE, CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver e-mail e o respectivo 

endereço com CEP, devendo fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos e o nº da conta para 

efeito de emissão de Nota de Empenho e posterior pagamento; 

9.3.5 Nome, identidade, endereço, CPF e profissão do(s) representante(s) da empresa que assinará(ão) o 

contrato. 

9.3.6 A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública para entrega dos envelopes de documentação e proposta à Comissão de Licitação; 

9.3.7 As participantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os documentos 

fornecidos para execução do objeto licitado; 

9.3.8 No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, 

regulamentos ou posturas, caberá à participante formular imediata comunicação escrita à Comissão 

Permanente de Licitação, através do protocolo, até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura do 

certame. 

9.3.9 Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características 

técnicas, marca, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais 

ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas 

destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações que serão analisadas pela Comissão Permanente de 

Licitação: 
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9.3.9.1 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente 

à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo DESCLASSIFICADA a 

participante que não satisfizer tal exigência; 

9.3.9.2 A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o participante de executá-lo 

dentro do preço global da proposta. 

 

10. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

 

10.1 No dia, hora e local designados neste Edital, a CPL receberá, em envelopes distintos e devidamente 

lacrados, os documentos exigidos para habilitação e a proposta de preços. Os envelopes deverão indicar o 

número deste PROCESSO LICITATÓRIO/CONVITE e conter, respectivamente, as indicações DOCUMENTAÇÃO e 

PROPOSTA, conforme o caso; 

 

10.2 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido neste Edital; 

 

10.3 Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes contendo as 

propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pelos membros da CPL e licitantes presentes, ficando 

em poder da CPL até que seja julgada a habilitação; 

 

10.4 A CPL manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes devidamente 

rubricados e lacrados. Transcorrido o prazo sem interposição de Recurso, ou após a desistência expressa de 

interposição de Recursos, ou após o julgamento dos Recursos interpostos, as propostas das licitantes 

inabilitadas serão devolvidas, promovendo-se em seguida a abertura das propostas das licitantes habilitadas, 

que serão rubricadas pela Comissão e pelas licitantes presentes; 

 

10.5 É facultada à CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 

 

10.6 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não caberá desclassificar as licitantes por 

motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento; 

 

10.7 Após a fase de habilitação, não caberá desistência de propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela CPL; 

 

10.8 Das reuniões para recebimento e julgamento dos documentos de habilitação e propostas serão lavradas 

Atas Circunstanciadas que mencionarão todas as licitantes, as propostas apresentadas, as reclamações e 

impugnações eventualmente feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, 

devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da CPL e pelas licitantes presentes; 

 

10.9 Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com número do 

CNPJ e endereço respectivo (respeitadas as características formais de cada certidão de regularidade). A não 

observância dessa condição acarretará a imediata inabilitação da licitante; 

 

10.9.1 Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome e endereço da matriz;  
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10.9.2 Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome e endereço da filial;  

10.9.3 Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz, quando estes deverão ser apresentados; 

 

10.10 A validade dos documentos será aquela expressa em cada um deles ou estabelecida em lei. 

 

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 

11.1 No julgamento das propostas será considerada vencedora a que apresentar MENOR PREÇO GLOBAL, 

desde que atenda às especificações constantes deste Edital e seus anexos; 

 

11.2 A Empresa deverá considerar, os valores máximos para os preços unitários, sendo DESCLASSIFICADAS as 

propostas que extrapolarem os limites definidos neste certame licitatório. 

 

11.3 Serão consideradas HABILITADAS as empresas que atenderem a todos as exigências contidas no Termo de 

Referência, bem como ao presente Edital emitido pela Comissão de Licitação. 

 

11.4 Não serão admitidos à classificação itens da proposta que consignarem preços excessivos em relação aos 

praticados no mercado, ou que sejam inexequíveis, cabendo à Comissão justificar os motivos de sua decisão; 

 

11.5 Não serão levadas em consideração, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens oferecidas na 

proposta que não se enquadrem nas especificações exigidas neste Edital e seus anexos; 

 

11.6 Após o julgamento e classificação das propostas, o processo será encaminhado à deliberação da 

autoridade competente para homologação e adjudicação do objeto da licitação; 

 

11.7 A decisão da CPL somente será considerada definitiva após homologação pela autoridade competente; 

 

11.8 Proferida a decisão, o resultado constará de Ata a ser lavrada pela CPL, e será afixado em local apropriado 

na sede da CPL; 

 

11.9 A autoridade competente, até a assinatura do Contrato ou retirada da Nota de Empenho, poderá 

desclassificar a licitante vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caiba direito a indenização ou 

ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha tomado conhecimento de qualquer fato 

desabonador de sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa, conforme prevê o §5° do Artigo 43 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

 

11.10 Quando todas as propostas forem desclassificadas, a CPL poderá fixar às licitantes o prazo de 03 (três) 

dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das causas que as desclassificaram; 

 

11.11 No caso de igualdade entre duas ou mais propostas, a CPL realizará sorteio para a escolha da vencedora, 

mediante ato público e na presença das licitantes conforme prevê o § 2º do Artigo 45 da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações; 

 

11.12 A CPL e os representantes das proponentes, após a leitura das propostas de preços e exame dos 

documentos, rubricarão todas as suas folhas e demais elementos integrantes; 
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11.13 O objeto ora licitado será adjudicado à empresa que houver apresentado a proposta julgada vencedora 

pela CPL, nos termos do item 11.1, após a homologação do julgamento da licitação pela autoridade 

competente; 

 

11.14 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME e EPP, aplicando-

se as disposições da LC nº 147/14; 

 

11.14.1 Para efeito do disposto no item anterior, entende-se por empate aquelas situações em que: 

 

11.14.1.1 Haja proposta, apresentada por ME ou EPP superior em até 10% relativamente à proposta de menor 

valor apresentada por licitante que não seja ME ou EPP; 

11.14.1.2 Exista Proposta apresentada por ME ou EPP igual ou com valor até 10% (dez por cento) superior à 

Proposta melhor classificada; 

 

11.15 Ocorrendo o EMPATE, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

11.15.1 A ME ou EPP melhor classificada será convocada pela CPL para apresentar proposta de preço inferior à 

proposta melhor classificada, sob pena de preclusão; 

11.15.2 Não havendo apresentação de proposta na forma do item anterior, a CPL convocará as ME e EPP 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.6.4, observada a ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito quando, então, será realizado sorteio para que seja identificada aquela que 

primeiro poderá apresentar a melhor oferta, seguindo-se a apresentação das ofertas das demais, na ordem do 

sorteio; 

11.15.3 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no caput do Artigo 44 da LC 123/06, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

11.16 Verificada a absoluta equivalência dos valores entre duas ou mais propostas, apresentadas pelas ME e 

EPP que se encontrem no intervalo estabelecido nos subitens 11.14.1.1 e 11.14.1.2, será realizado sorteio em 

Ato Público, com a convocação de todas as licitantes, para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta, seguindo-se a apresentação das ofertas das demais, na ordem do sorteio, conforme 

prevê o § 2º do Artigo 45 da LC nº 123/06. 

 

12. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

12.1 Os serviços serão executados na Secretaria de Finanças, localizada na Av. Floriano Peixoto, S/N Centro, 

Paulista-PE. 

 

13. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

13.1 O prazo para execução dos serviços será de 30 (trinta) dias. 

 

14. DAS PENALIDADES 
 

14.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido, caracteriza  o  descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  
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sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas; 
 
14.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a) em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia 

de atraso; 

b) pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 

prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data 

da notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 

d) pela recusa do PRESTADOR DE SERVIÇO em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, 

entendendo-se como recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à 

data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado. 

 

14.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos. 

 

14.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE 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 ao CONTRATANTE, pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 

 

14.5 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos 

incisos I e II, do item 14.2: 

 

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

II - pela recusa em atender a alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 

da rejeição, com a notificação devida;  

III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital. 

 

14.6 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. 

 

14.7 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 

10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

15.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, por irregularidade na aplicação da lei, o presente Edital, 

devendo protocolar o pedido junto à CPL em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
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envelopes de Habilitação, após o que a CPL encaminhará o pedido à autoridade competente, conforme 

previsto no §1º do Artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

 

15.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, a licitante que não o fizer 

junto ao Setor de Protocolo no horário de expediente até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para 

abertura dos envelopes de propostas e, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar falha ou irregularidades 

que o viciaram, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de Recurso; 

 

15.3 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à disposição dos interessados 

pelo prazo necessário à interposição de Recursos; 

 

15.4 É admissível Recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes no prazo de 02 

(dois) dias úteis a contar da data de intimação do ato (lavratura da Ata), de acordo com os preceitos do Artigo 

109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

 

15.5 Os Recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir aos demais Recursos eficácia suspensiva; 

ou revogar este CONVITE sem prejuízo do disposto no Art. 81 da Lei Federal n  8666/93 e alterações 

posteriores. 

 

15.3.1 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas; 

15.3.2 O disposto no subitem anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do § 2º do Artigo 64 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas 

pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

15.4 A execução do Contrato, bem como eventuais omissões, regular-se-á pelas cláusulas contratuais e pelos 

preceitos de Direito Público, aplicando-se lhes, supletivamente e no que couber, os princípios da teoria geral 

dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, combinado com o inciso XII do Artigo 55 do mesmo Diploma Legal. 

 

16.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

16.1. Além das obrigações constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, a contratada se compromete em 

cumprir, fiel e totalmente, o escopo de serviço relacionado no item 3 do Termo de Referência (Anexo I deste 

Edital). 

 

17.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

17.1 Constituem obrigações da contratante: 

 

17.1.1 Disponibilizar à CONTRATADA espaço físico na sede da Secretaria Municipal de Finanças, com mobiliário, 

material de expediente, fornecimento de energia elétrica e acesso à rede de internet, para a utilização quando 

das visitas técnicas mencionadas no item 4 do Termo de referência; 
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17.1.2 Proporcionar condições para a boa execução dos serviços, bem como a disponibilização antecipada para 

consulta, caso necessário, dos relatórios, arquivos e quaisquer dados de sua contabilidade; 

17.1.3 Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

17.1.4 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

17.1.5 Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida no item 5 deste Termo; 

17.1.6 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as 

obrigações pré-estabelecidas; 

17.1.7 Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

17.1.8 Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas no Termo de Referência; 

17.1.9 Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos contratuais; 

 

18. DA FISCALIZAÇÃO  

 

18.1. A fiscalização do objeto deste Edital será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente 

na forma que lhe convier; 

 

18.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

18.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade 

da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

19. DO PAGAMENTO 

 

19.1 O pagamento será efetuado conforme o valor fixado na proposta da contratada, após a apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando a 

prestação do serviço; 

 

19.2 A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com 

as especificações constantes no Termo de Referência. 

 

19.3 O valor resultante do procedimento licitatório deverá ser distribuído em 02 (duas) parcelas: a primeira 30 

(trinta) dias após a assinatura do contrato e entrega dos serviços compreendidos entre os itens 3.1 a 3.11 e a 

segunda 60 (sessenta) dias após a assinatura condicionada a entrega final das análises do exercício contábil de 

2016 (todos os subitens do item 3). 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

20.1 O Município do Paulista poderá revogar a presente licitação, por interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, sem a obrigação, por isso, de qualquer indenização.  

 

20.2 A licitante vencedora deverá permanecer com as mesmas condições de habilitação durante o Contrato, 

sendo facultado ao Município do Paulista solicitar a comprovação destas condições.  
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20.3 É facultado à CPL, em qualquer fase da licitação, diligenciar com vistas a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação. 

 

20.4 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

20.5 Os valores referentes ao objeto deste processo são fixos e irreajustáveis, de acordo com as disposições da 

Lei nº 9.069/95 (Lei Instituidora do Plano Real). 

 

20.6 Eventuais serviços excedentes serão formalizados mediante Termo Aditivo, devendo ser pagos de acordo 

com os preços unitários constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após específica e 

circunstanciada autorização do contratante, aferindo-se, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada 

redundaram ou não de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erário público. 

 

20.7 Em caso de insolvência ou dissolução da empresa contratada, bem como em caso de transferência 

indireta dos serviços contratados, rescindir-se-á automaticamente o Contrato, cabendo ao Município do 

Paulista, nesta hipótese, adotar todas as medidas acauteladoras de seus interesses e do erário, 

independentemente de ação judicial. 

 

20.8 Os casos omissos serão resolvidos pela CPL que decidirá com base na legislação vigente. 

 

20.9 Fica eleito o Foro da Comarca do Município do Paulista/PE, como o único competente para dirimir 

qualquer divergência ou dúvida oriunda do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, ou venha a ser.      

 

 

Paulista, 28 de dezembro de 2016. 

 

 

 

_________________________________________ 

Mário Rafael de Avelar Abreu 

Presidente CPL Materiais e Serviços 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Visto do Assessor Jurídico 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

 
1. DO OBJETO 

1.1 Abertura de processo licitatório visando à contratação de SERVIÇOS DE ANÁLISES CONTÁBEIS DO 
EXERCICIO 2016 NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA, conforme 
especificações e quantidades constantes neste Termo.  

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A Secretaria Municipal de Finanças solicita que seja aberto o processo licitatório, visando à contratação de 
empresa de assessoria, para a prestação dos serviços especializados no apoio à Secretaria Municipal de 
Finanças, tendo como objetivo, o cumprimento das normas de contabilidade pública vigentes e o calendário 
estabelecido pelos órgãos oficiais de controle interno e externo, bem como, auxiliar a gestão no que for 
pertinente à gestão financeira do Município em suas Secretarias. 

 
 Trata-se da contratação de serviços de análise contábil, com especialização na avaliação e consolidação da 
execução orçamentária e financeira, visando assessorar os gestores desta secretaria, na elaboração/análise dos 
relatórios enviados aos órgãos oficiais do exercício 2016, bem como, assessorar nas ações de controle 
financeiro e patrimonial desta prefeitura, uma vez que houve um atraso considerável na implantação do 
sistema que gera os relatórios oficiais, fazendo-se necessário a contratação destes serviços para 
acompanhamento e análise do fechamento anual referente ao exercício de 2016. 

. 

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

  No âmbito da prestação de Serviços Técnicos Especializados, em apoio a Secretaria Municipal de 
Finanças, a assessoria deverá, entre outras atividades, prestar orientação técnica e realizar a análise das atuais 
rotinas e processos, necessários ao funcionamento da contabilidade e da tesouraria, incluindo:  

3.1 Análise da execução Orçamentária das Despesas; 
3.2 Análise da execução orçamentária das Receitas; 
3.3 Verificação dos fechamentos Mensais; 
3.4  Análise das conciliações bancárias; 
3.5 Exame de relatórios contábeis; 
3.6 Registro de recursos provenientes de transferências voluntárias; 
3.7 Procedimentos contábeis, de acordo com a legislação pertinente; 
3.8 Emissão de relatórios gerenciais; 
3.9  Elaboração de balanços e balancetes para atendimento de exigências legais e requisitos 

gerenciais; 
 3.10 Análise dos demonstrativos para avaliação e ajustes dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), consoante regulamentação da Secretaria do 
Tesouro Nacional; 
3.11 Emissão dos livros contábeis: diário e razão, consoante normas do Conselho Federal de 

Contabilidade. 
3.12 Consolidação de dados vindos das entidades de Administração Indireta para emissão de 

demonstrações com números gerais do Município. 

3.13 Análise dos recolhimentos de contribuições previdenciárias aos regimes de previdência (RGPS e 
RPPS); 
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3.14 Análise da correta retenção de tributos na fonte, quando do pagamento de despesas aos credores; 
3.15 Orientação geral para adoção de critérios e procedimentos para registros da arrecadação de receitas e 

realização de despesas, consoante legislação vigente;  
3.16 Orientação para repasse de dados consolidados da prestação de contas ao Tesouro Nacional e ao 

Governo do Estado, nos termos da Lei Complementar n˚ 101/2000 e regulamentação específica: 
3.17 Orientação para repasse de dados ao SISTN (RREO, RGF e Prestação de Contas), inclusive por meio da 

Internet, via Caixa Econômica Federal, SICONFI, para alimentação do CAUC; 
 

3.18 Análise da prestação de contas anual do Município, consoante legislação específica e instruída com 
relatórios de gestão e outros instrumentos necessários, consoante Resolução TC nº. 01 e 02/2014, do 
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e atualizações posteriores; 

3.19 Análise e Orientação para elaboração de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF; 
3.20 Análise para a elaboração de programação financeira destinada ao equilíbrio das contas públicas; 
3.21 Avaliação para gestão de convênios e prestação de contas de recursos transferidos durante o exercício 

de 2016.  

4. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

  O acompanhamento por parte da empresa contratada, para orientações técnicas, deverá ocorrer: 
 

4.1 Por meio de visitas técnicas regulares, semanalmente, em dia escolhido mediante acerto entre 
contratado e contratante. 

4.2 Através de atendimentos emergenciais, sempre que o Secretário de Finanças julgar necessário. 
4.3 Mediante respostas  a consultas formuladas via telefone ou e-mail. 

 
5. DO PREÇO ESTIMADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1 O valor máximo admitido pela Administração para a presente contratação é de R$ 78.303,33 (Setenta e 
oito mil, trezentos e três reais e trinta e três centavos), obtidos através da média de preço das cotações 
apresentadas. 
 
5.2 O valor resultante do procedimento licitatório deverá ser distribuído em 02 (duas) parcelas: a primeira 30 
(trinta) dias após a assinatura do contrato e entrega dos serviços compreendidos entre os itens 3.1 a 3.11 e a 
segunda 60 (sessenta) dias após a assinatura condicionada a entrega final das análises do exercício contábil de 2016 
(todos os subitens do item 3). 

 
 

6. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

As despesas serão custeadas com a Dotação Orçamentária constante na rubrica 04.123.1013.2022 – 
ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO, modalidade 339039 – Outros 
Serviços de Terceiros – PJ, FONTE 001. 

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

7.1 O prazo para execução dos serviços será de 30 (trinta dias) , anualmente, respeitado o limite de duração 
consignado no inciso II, do caput do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1 Além das obrigações constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, a contratada se compromete em cumprir, 
fiel e totalmente, o escopo de serviço relacionado no item 3 do presente Termo de Referência. 
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Constituem obrigações da contratante: 
9.1.1 Disponibilizar à CONTRATADA espaço físico na sede da Secretaria Municipal de Finanças, com 
mobiliário, material de expediente, fornecimento de energia elétrica e acesso à rede de internet, para a 
utilização quando das visitas técnicas mencionadas no item 4 do presente Termo de referência; 
9.1.2 Proporcionar condições para a boa execução dos serviços, bem como a disponibilização antecipada 
para consulta, caso necessário, dos relatórios, arquivos e quaisquer dados de sua contabilidade; 
9.1.3 Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
9.1.4 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
9.1.5 Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida no item 5 deste Termo; 
9.1.6 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 
promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com 
as obrigações pré-estabelecidas; 
9.1.7 Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
9.1.8 Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são 
as mesmas descritas neste Termo de Referência; 
9.1.9 Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua 
não adequação aos termos contratuais; 
 

10. DA GESTÃO DO CONTRATO 

10.1 A gestão sobre o contrato decorrente desta contratação ficará a cargo do titular da Superintendência 
Financeira da Secretaria de Finanças do Município. 

11. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

11.1 As propostas apresentadas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

12. DAS PENALIDADES 

12.1 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas; 

12.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 

a) em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia 
de atraso; 
b) pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento; 
c) pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data 
da notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 
d) pela recusa do PRESTADOR DE SERVIÇO em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, 
entendendo-se como recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à 
data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado. 

12.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos. 
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12.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE 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 ao CONTRATANTE, pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item  acima. 

12.5 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos 
incisos  I e II, do item 12.2: 

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 
II - pela recusa em atender a alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento, 
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 
da rejeição, com a notificação devida;  
III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

12.6 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. 

12.7 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 
10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Paulista, 15 de Dezembro de 2016. 

 

 
__________________________________________________ 

RAFAEL SIQUEIRA 
Secretário de Finanças 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(Papel Timbrado da Empresa) 

 
 

À 
 
Prefeitura Municipal do Paulista 
Comissão Permanente de Licitação – CPL Materiais e Serviços 
 
 
 
Declaramos, com a finalidade de habilitação no Processo Licitatório nº 106/2016, Convite nº 023/2016, que 
não mantemos em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno 
e/ou executando trabalho periculoso ou insalubre e, tampouco, menores de 16 (dezesseis) anos executando 
qualquer trabalho, observando, desta forma, o regramento constitucional consagrado no art. 7º, inciso XXXIII 
da Constituição Federal e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, modificada pela Lei nº 9.854/99. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Local e data. 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
 
 
OBSERVAÇÃO: Se o licitante empregar menores a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendizes 
deverá declarar expressamente. 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
(papel timbrado da Empresa) 

 
 
À 
 
Prefeitura Municipal do Paulista 
Comissão Permanente de Licitação – CPL Materiais e Serviços 
 
 
 
A(O) (Razão Social da Empresa), estabelecida(o) na (endereço completo da sede), inscrita(o) no CNPJ/MF sob o 
n° ____________, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem:  
 
DECLARAR, para fins de participação no Processo Licitatório nº 106/2016, Convite nº 023/2016, sob as 
penalidades cabíveis, na forma determinada no §2º do art. 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações, que, até a 
presente data, inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 
inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar 
com a Administração e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.  
 
Por ser verdade assina a presente. 
 

Local e data. 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
 
 
OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO IV 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE (EPP) 
(papel timbrado da Empresa) 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2016 – CONVITE Nº 023/2016 
 
 
(NOME DA EMPRESA) _____________________________________________ CNPJ n°_________, (ENDEREÇO 
COMPLETO) ____________________________________, declara, sob as penas da lei, sob as penas da lei, para 
fins do disposto na Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 2014, que: 
 
 
a) se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME/EPP); 
b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto na Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 
2014; 

 
 
 

Local e data. 
 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº __________ 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2016 
CONVITE Nº 023/2016 

 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES 
CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2016 NO ÂMBITO DO 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA QUE, ENTRE SI, 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A 
EMPRESA _______________________, NOS 
TERMOS QUE SEGUEM: 

 
 
O MUNICÍPIO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon s/n, Centro, 
Paulista – PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. Gilberto 
Gonçalves Feitosa Júnior, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 007.882.414-19, residente e 
domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo 
Secretário, Sr. Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo, brasileiro, advogado OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o 
n° 038.325.344-66, por meio da Secretaria de Finanças, com sede na Avenida Floriano Peixoto, S/N Centro, Paulista-
PE, neste ato representada pelo Secretário Sr. Rafael Siqueira, brasileiro, inscrita no CPF/MF sob o n° 
_____________ residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE. E do outro lado a empresa _______________________ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº ______________________, com sede na Rua _________________, nº ___, na cidade de 
_____________, neste ato representada pelo Senhor (a) _________________________, portador (a) da Cédula de 
Identidade, RG nº _______________ e inscrito (a) no CPF/MF nº ______________________, residente e domiciliado 
à Rua ________, na cidade de _________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 
 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: 
 
Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Convite nº 023/2016, tipo menor 
preço global, elaborada pela Comissão Permanente de Licitação CPL Materiais e Serviços instituída por meio da 
Portaria nº 005/2016, datada de 04/01/2016, regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujo Convite, 
anexos e, principalmente, a proposta da CONTRATADA integram o presente termo, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2016 
NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, tudo em conformidade com o 
especificado no Processo Licitatório nº 106/2016, Convite nº 023/2016 e seus anexos, bem como na proposta da 
CONTRATADA, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
2.1 O valor do presente contrato é de R$ _____________ (____________________________). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
3.1 Os serviços, objeto do presente Contrato, serão executados de acordo com o Termo de Referência, anexo I do 
Edital do Convite nº 023/2016. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO AMPARO LEGAL 
 
4.1 A lavratura do presente contrato decorre da realização do Convite nº 023/2016 realizado com fundamento na Lei 
nº. 8.666/93, e alterações posteriores. 
 
4.2 A prestação do serviço foi adjudicada em favor da CONTRATADA, conforme despacho do Prefeito do Município 
do Paulista, exarado no Processo Licitatório nº 106/2016. 
 
4.3 O presente contrato está vinculado ao Convite n° 023/2016, para tanto deve ser interpretado em consonância ao 
ali previsto, nos casos duvidosos. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
5.1 A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o inciso 
XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 
6.1 O presente contrato terá a vigência de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do presente contrato 
referente ao serviço, atendendo ao disposto na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
7.1 Constituem obrigações da contratante: 

 

7.1.1 Disponibilizar à CONTRATADA espaço físico na sede da Secretaria Municipal de Finanças, com mobiliário, 

material de expediente, fornecimento de energia elétrica e acesso à rede de internet, para a utilização quando das 

visitas técnicas mencionadas no item 4 do Termo de Referência; 

7.1.2 Proporcionar condições para a boa execução dos serviços, bem como a disponibilização antecipada para 

consulta, caso necessário, dos relatórios, arquivos e quaisquer dados de sua contabilidade; 

7.1.3 Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

7.1.4 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

7.1.5 Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida no item 17 deste Contrato; 

7.1.6 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo 

o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-

estabelecidas; 

7.1.7 Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

7.1.8 Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas no Termo de Referência; 

7.1.9 Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos contratuais; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Além das obrigações constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, a contratada se compromete em cuprir, 

fiel e totalmente, o escopo de serviço relacionado no item 3 do Termo de Referência (Anexo I do Edital). 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS. 
 
9.1 À CONTRATADA caberá, ainda: 
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9.1.1 assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
9.1.2 assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando 
da prestação do serviço, ainda que acontecido em alguma dependência do CONTRATANTE; 
9.1.3 assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação do serviço; 
9.1.4 assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do Convite n° 
023/2016. 
 
9.2 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, 
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com 
o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
10.1 É expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante a execução deste contrato, a contratação de 
servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE. 
 
10.2 A CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto oeste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE. 
 
10.3 É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação do serviço objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 
11.1 A CONTRATADA se obriga, ainda, a cumprir todas as exigências pertinentes às normas de segurança e medicina 
do trabalho, ficando de sua única e exclusiva responsabilidade a ocorrência de riscos e acidentes decorrentes de seu 
descumprimento. 
 
11.2 Os danos e possíveis indenizações decorrentes do descumprimento do item anterior serão suportados pela 
CONTRATADA, respondendo a mesma, ainda, por quaisquer prejuízos causados à Administração Pública.  
 
11.3 Como condição de eficácia do processo licitatório e deste Contrato Administrativo dele decorrente, fica 
pactuado no presente contrato que a CONTRATADA e tão somente ela, é única e exclusivamente obrigada ao 
adimplemento de todas as obrigações assumidas para com o CONTRATANTE, inexistindo em consequência quaisquer 
vínculos empregatícios ou de subordinação dos seus profissionais e das pessoas por ela alocados aos serviços para o 
cumprimento do objeto do presente contrato, seja a que pretexto for. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO LOCAL/HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
12.1 Os serviços serão executados na Secretaria de Finanças, localizada na Av. Floriano Peixoto, S/N Centro, Paulista-
PE no horário das 07h00min às 13h00minh de segunda a sexta-feira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SERVIÇO 
 
13.1 Será verificada a conformidade da realização do serviço em relação à especificação constante do Convite n° 
023/2016 e seu anexo I. 
 
13.2 Verificada a não conformidade do objeto, a CONTRATADA deverá substituí-lo imediatamente, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1 A supervisão, fiscalização e atesto dos produtos do serviço será realizada pela Secretária de Finanças. 
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14.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 
 
14.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ATESTAÇÃO 
 
15.1 A atestação da fatura referente à prestação do serviço caberá a um servidor designado pela Secretaria de 
Finanças do Paulista, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DESPESA 
 
16.1 A despesa com o serviço realizado ocorrerá mediante emissão da Nota de Empenho nº __________, está a 
cargo da seguinte dotação orçamentária: 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
17.1 O pagamento será efetuado conforme o valor fixado na proposta da contratada, após a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando a prestação do 
serviço; 
 
17.2 A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência. 
 

17.3 O valor resultante do procedimento licitatório deverá ser distribuído em 02 (duas) parcelas: a primeira 30 
(trinta) dias após a assinatura do contrato e entrega dos serviços compreendidos entre os itens 3.1 a 3.11 e a 
segunda 60 (sessenta) dias após a assinatura condicionada a entrega final das análises do exercício contábil de 
2016 (todos os subitens do item 3). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
18.1 O prazo para execução dos serviços será de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, respeitado o limite de 
duração consignado no inciso II, do caput do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
19.1 O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS PENALIDADES 
 
20.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as 
penalidades legalmente estabelecidas; 
 
20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA 

Atividade: 04.123.1013.2022 – Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Município; 
Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 
Fonte: 001 
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I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 

 
a) em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia de 
atraso; 
b) pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 
estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento; 
c) pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data da 
notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 
d) pela recusa do PRESTADOR DE SERVIÇO em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, 
entendendo-se como recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da 
rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado. 

 
20.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo 
de até 2 (dois) anos. 
 
20.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE 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 ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes 
e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 
 
20.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos 
incisos I e II, do item 20.2: 
 

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 
II - pela recusa em atender a alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento, 
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 
rejeição, com a notificação devida;  
III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

 
20.6. 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. 
 
20.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% 
(dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 
21.1 A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
21.1.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
21.2 A rescisão deste contrato poderá ser: 
 
21.2.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias; ou 
21.2.2 amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 
ou 
21.2.3 judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
21.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO CONVITE 
 
22.1 Este contrato fica vinculado ao Convite nº 023/2016, cuja realização decorre de autorização do Gabinete do 
Prefeito do Município do Paulista constante do Processo Licitatório nº 106/2016. 
 
22.2 São partes integrantes deste contrato o Termo de Referência e a proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 
23.3 A lavratura deste instrumento contratual decorre de solicitação da Secretaria de Assuntos Jurídicos do 
Município do Paulista, exarada no Ofício nº __________. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
23.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
23.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
 
 

Paulista/PE, _____ de ___________ de 2017. 
 

 
 
Sr. Gilberto Gonçalves F. Júnior                                                                               Representante Legal – Contratada 
Prefeito do Município do Paulista  
 
 
Sr. Rafael Siqueira                                                                                                     Sr. Dr. Francisco A. Padilha de Melo 
Secretário de Finanças                                                                                               Secretário de Assuntos Jurídicos 
 
 
Testemunhas: 
 
____________________________                                               _______________________________ 
CPF. N°                                                    CPF. N° 
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