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EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

CARTA CONVITE Nº 006/2021 
 

                                              A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Jussara, Estado de Goiás, nomeada pelo Decreto nº 028/2021, atendendo aos 
interesses do PREVJUS – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Jussara, 
inscrito no CNPJ/MF sob o número 05.091.179/0001-53, comunica aos interessados, que 
fará realizar em sua sede a Avenida José Bonifácio 726 – Centro, CEP. 76.270-000, em 
Jussara, Estado de Goiás, às 09:00 horas do dia 07 de julho de 2021, licitação 
modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço unitário por mês, conforme condições 
deste Edital e nas leis que o regulamenta o processo licitatório. 
 
1)- DO OBJETO: 
 
1.1 - Compreendem o objeto desta licitação a contratação a prestação de serviços de 

assessoria e consultoria de investimentos, compreendendo, dentre outros, auxílio no 
credenciamento das instituições financeiras e elaboração da política de investimento 
anual, com visitas trimestrais à Contratante, de acordo com o previsto no termo de 
referência anexo I  

 
 
2)- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 
2.1- Poderão participar desta licitação pessoas físicas e jurídicas, que satisfaz as condições 
estabelecidas neste Edital 
 
2.2 – A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condições 
estabelecidas nos  documentos e comprovantes deste Edital e legislação pertinente. 
 
3)-  DOS PREÇOS, PAGAMENTOS E DURAÇÃO DO CONTRATO: 
 
 3.1 - O Proponente deverá cotar os preços em moeda corrente do pais, com valor mensal 
e total. 
 
3.2 -  O Pagamento se dará após a emissão da Nota Fiscal e será efetuado o pagamento 
até décimo dia do mês subsequente ao vencido. 
 
3.3 -  O Presente contrato terá vigência a partir da assinatura a trinta e um (31) de 
dezembro de 2021, podendo ser prorrogado pelas partes em consonância com o art. 57 , II, 
da Lei 8.666/93. 
 
4.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
4.1 -  As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 09.272.1003.2.129.3.3.90.3900. 
 
 



 
 
 
 

Avenida José Bonifácio, 726-A, Fone(062)3373-2328, CEP.76.270-000,  Caixa Postal  74 

email: prevjus@hotmail.com 

 

 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA 

CNPJ 05.091.179/0001-53 

 5.  DA DOCUMENTAÇÃO: 
 
5.1 – A documentação e a proposta deverão ser entregue a Avenida José Bonifácio nº 726 
– Centro – CEP. 76.270-000, em Jussara, Estado de Goiás, no dia e horário citado acima, 
em (2) dois envelopes separados, lacrados, contendo em sua parte externa e frontal, além 
do nome do proponente, os seguintes dizeres: 
 
 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA 

CONVITE Nº....../2021 

LICITANTE:............................................... 

 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA 

CONVITE Nº....../2021 

LICITANTE:............................................... 

 
5.2 – A documentação e a Proposta verão ser entregue à Comissão Permanente de 
Licitação, sem emendas rasuras ou entrelinhas. 
 
5.3 – A proposta deverá ser preenchida no Convite, com a devida identificação do licitante, 
através de carimbo do CNPJ. 
 
5.4 -  O envelope “DOCUMENTAÇÃO” deverá conter fotocópia dos seguintes documentos: 
a)- Cartão do CNPJ; 
b)- Cópia da CI e CPF dos representantes; 
c)- Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; 
d)- Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 
e)- Certidão de Regularidade com o FGTS; 
f)-  Certidão Negativa de Tributos Federais; 
h)- Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
i)-  Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
j)-  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
k)- Atestado de Capacidade Técnica. 
 
5.5 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com o presente Edital, 
e as que não forem assinadas pelos proponentes. 
 
5.6 -   A Comissão Permanente de Licitações não aceitará proposta que contiver quaisquer 
ofertas de vantagens não previstas neste Edital ou que apenas ofereça redução sobre a 
proposta de menor preço. 
 
5.7 -  Não serão aceitas reivindicações dos proponentes, pleiteando qualquer adicional de 
preço por falta ou omissões, que por ventura vierem a serem verificadas em sua proposta 
ou pedido de desconsideração da mesma por razões semelhantes. 
 
5.8 -  Não serão aceitas propostas via Fax, E-mail e ou outras formas similares. 
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5.9 -  Os documentos necessários a habilitação poderão ser apresentar, por qualquer 
processo de cópia autenticada  por cartório competente ou autenticadas por servidor da 
Administração mediante a apresentação da original, podendo as certidões sejam retiradas 
via “internet”, dentro dos seus prazos de validade. 
 
5.10 -  Não será permitida após a entrega das propostas, complementação e/ou alteração 
dos documentos exigidos no Edital, podendo, porém, a comissão em qualquer fase, solicitar 
esclarecimento que julgar necessários para a consecução dos objetivos pretendidos. 
 
5.11 -  Somente terá direito a usar a palavra, rubricar documentos, apresentar impugnações 
e firmar atas, o representante legal do proponente. 
 
6.  DO JULGAMENTO: 
 
6.1- O julgamento das propostas será realizado pela Comissão Permanente de Licitação, 
que se orientará pelo critério de menor 
 preço. 
 
6.2 - Como critério de desempate entre duas ou mais propostas, será aplicado o sorteio. 
 
6.3 - O PREVJUS poderá, até a assinatura do contrato, revogar a licitação sem direito a 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver 
conhecimento de qualquer fato ou circunstâncias anteriores ou posteriores ao julgamento 
da licitação, que desabonem sua idoneidade, capacidade financeira, técnica ou 
administrativa, bem assim revogar a licitação sem direito a indenização, por interesse 
público ou conveniência administrativa. 
 
6.4 – Concluído o julgamento, o processo será remetido à autoridade Diretor Executivo do 
Prevjus para a homologação do resultado. 
 
7.  DA HOMOLOGAÇÃO: 
 
7.1 – Caso não ocorra nenhuma irregularidade, a Comissão Permanente de Licitação 
proporá a homologação do resultado e a adjudicação do contrato ao licitante julgada 
vencedor. 
 
7.2 – Caso o licitante vencedor não dê início à execução dos termos do contrato, no prazo e 
nas condições especificadas na proposta vencedora, o contrato poderá ser revogado, 
aplicando-se ao proponente a suspensão temporária do direito de participar de licitação e 
impedimento de contratar com o Município, por um prazo de 02 (dois) anos, podendo ainda 
ser-lhe cobrada multa de até 2% (dois por cento), sobre o valor do contrato. 
 
8.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
8.1 – As informações e esclarecimentos relativos a presente licitação e as condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto poderão ser 
obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação ou o Escritório do Prevjus, em horário 
de expediente. 
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8.2 – Não sendo levantadas dúvidas quanto à interpretação do Edital, presume-se que os 
elementos são suficientes, claros e precisos para permitir elaboração das propostas, não 
cabendo aos proponentes direito e qualquer reclamação posterior. 
 

Jussara/GO, 25 de junho de 2021. 
 
 
 

Jeferson Rodrigues Borges 
Presidente da Comissão de Licitação do Município 

 
 
 

Neusa Alves de Brito 
Diretora Executiva do PREVJUS 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO I 

 

REQUISITANTE: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Jussara – PREVJUS 

 

DO OBJETO: Compreende objeto da contratação a prestação de serviços de 
assessoria e consultoria de investimentos, compreendendo, dentre outros, auxílio no 
credenciamento das instituições financeiras e elaboração da política de investimento 
anual, com visitas trimestrais à Contratante. 
 

DO MOTIVO: Tal contratação se faz necessária para atender ao PREVJUS, uma vez 

que o mesmo não dispõe de profissional qualificado para tanto, sendo o serviço de 

extrema necessidade para o bom funcionamento do órgão. 

 

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Os serviços deverão ser executados de acordo 

com as normas técnicas exigidas e a legislação pertinente. 

 

  

  RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: Será designado, através de ato próprio, 

o responsável pelo acompanhamento e gestor do contrato. 

DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: A contração deverá ocorrer para o 

período de julho a dezembro de 2021, e o pagamento será efetuado mensalmente, no 

prazo de até 30 dias, após a emissão da nota fiscal. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: a). Efetuar ao contratado, nos valores e 

prazos avençados os pagamentos referentes aos serviços; b). Fiscalizar o fiel 

cumprimento do contrato; 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: a). Cumprir fielmente o presente contrato, de 

modo que no prazo estabelecido seja executado os serviços de acordo com as normas 

técnicas estabelecidas para o mesmo; b). Manter atualizados os bancos de dados, bem 

como as informações nos portais do município e da transparência; c). Manter em dia 

durante o período contratual as condições de habilitação exigidas no edital e fornecê-

las a contratante sempre que solicitado. 

 

DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: a) As propostas serão julgadas pelo critério de 

menor preço por item; b) Serão desclassificadas as propostas elaboradas em 
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desacordo com o presente Edital, e as que não forem assinadas pelos proponentes; c) 

não serão aceitas propostas que contiver quaisquer ofertas de vantagens não previstas 

no Edital ou que apenas ofereça redução sobre a proposta de menor preço total; d) não 

serão aceitas reivindicações dos proponentes, pleiteando qualquer adicional de preço 

por falta ou omissões, que por ventura vierem a serem verificadas em sua proposta ou 

pedido de desconsideração da mesma por razões semelhantes; e) Serão, também, 

desclassificadas as propostas que contiverem preços inexequíveis e/ou reajuste em 

moeda estrangeira, conforme legislação vigente. 

DO VALOR REFERENCIAL DA CONTRATAÇÃO: A contratação deverá ocorrer dentro 

do preço dos orçamentos apresentados. 

DOS RESULTADOS ESPERADOS: Implantação e manutenção do site do município, portal de 

transparência e bancos de dados, propiciando aos cidadãos o acesso às informações, 

atendendo as determinações da Lei de Acesso à Informação. 

DAS SANÇÕES: O não cumprimento de exigências previamente formuladas pela fiscalização, 

ou de outras quaisquer disposições do contrato, do Instituto de Previdência dos Servidores do 

Município de Jussara – PREVJUS, poderá através de comunicações escritas, e sem prejuízo da 

rescisão; a) aplicar à contratada a multa, equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor 

total do objeto, por dia de atraso, no atendimento da exigência formulada; b)  suspendê-la 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; c) declarar inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação; d) Se o atraso no cumprimento de prazo estipulado acima, 

ultrapassar 30 (trinta) dias, o  Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Jussara – 

PREVJUS  poderá optar pela rescisão do contrato. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS: O interessado em participar da licitação deverá observar e 

obedecer ás planilhas e projetos constantes do processo em pauta, bem como as condições a 

serem estabelecidas no edital e, subsidiariamente, no que couber, às condições impostas na 

Lei Federal n.8666/93. 

Jussara-GO., aos 11 dias do mês de junho de 2021 

 

 

NEUSA ALVES DE BRITO 

Diretora Executivo do PREVJUS 
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ANEXO II 

 MINUTA DO CONTRATO  

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ___________/2021. 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS QUE ENTRE SI FAZEM 
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
MUNICÍPIO DE JUSSARA-GO PREVJUS, E A 
EMPRESA _________________________, NA 
FORMA ABAIXO: 

 
 
De um lado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICÍPIO DE JUSSARA-GO 
PREVJUS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida José Bonifácio, nº 726-
A - Centro, no município de Jussara, no Estado de Goiás, CEP. 76.270-000, inscrito no CNPJ sob o 
nº 05.091.179/0001-53, neste ato representado por sua Gestora o Sra. NEUSA ALVES BRITO, 
brasileira, portadora do CPF sob o nº 041.540.291-34, residente e domiciliada na cidade de 
Jussara – Goiás,  doravante denominado simplesmente CONTRATANTE a empresa 
_______________________________________________________, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representado por __________________________________, têm entre 
si justo e acordado o contido nas seguintes cláusulas que mutuamente acatam. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui objeto deste contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei 8666/93 e no 
processo nº 5918/2021, carta-convite 006/2021, os seguintes serviços especializados a serem 
realizados: 
 
1. Da Consultoria de Investimentos 
No que tange a Consultoria de Investimentos, os serviços a serem prestados pela contratada 
compreendem: 
1.1 Análise de produtos financeiros; 
1.1.1 Análise de risco diária; 
1.1.2 Elaboração de relatório mensal detalhado sobre rentabilidade e risco das diversas 
modalidades de operações e contraste com a taxe de meta atuarial vigente, acompanhando 
também o atendimento à legalidade de acordo com as portarias do Ministério da Previdência 
Social e resoluções do Conselho Monetário Nacional; 
1.1.3 Análise da composição da carteira de investimentos e do seu enquadramento para com as 
resoluções do CMN e portarias do MPS 
1.1.4 Administração de risco não sistêmico inerentes aos investimentos do instituto e método 
de composição de portfólio para sua minimização 
1.1.5 Acompanhamento de risco sistêmico com estratégia de contingência para minoração dos 
seus efeitos 
1.1.6 Elaboração de relatório anual de avaliação de desempenho da carteira de ativos; 
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1.1.7 Elaboração do relatório trimestral de acordo com a Resolução CMN nº 3922 e suas 
respectivas atualizações, e Portarias da SPPS e exigência do TCM/TCE; 
1.1.8 Emissão de pareceres técnicos sobre as melhores alternativas de investimentos de 
recursos das reservas dos benefícios (alocação, realocação e resgate) baseada em análise do 
cenário econômico; 
1.1.9 Emissão de pareceres técnicos acerca de mudanças no cenário econômico e político que 
possam afetar os mercados; 
1.1.10 Emissão de pareceres técnicos dos principais índices de Renda Fixa e Renda Variável do 
mercado; 
1.1.11 Adequação dos limites e parecer das restrições acerca de Fundos de Investimentos 
Imobiliários – FIIs, previstas na Resolução Nº 3.922/2010 e conseguintes alterações; 
1.1.12 Adequação dos limites e parecer das restrições acerca de Fundos de Investimentos em 
Direitos Creditórios – FIDCs, previstas na Resolução Nº 3.922/2010 e conseguintes alterações; 
1.1.13 Adequação dos limites e parecer das restrições acerca de Fundos de Investimentos no 
Exterior, previstos no Art.9ª-A na Resolução Nº 3.922/2010 e conseguintes alterações; 
1.1.14 Pareceres e orientação em relação aos imóveis em posse do RPPS; 
1.1.15 Orientação para adequação dos limites de concentração de recursos vigentes e os que 
possam surgir com alterações da Resolução Nº 3.922/2010; 
1.1.15.1 Do limite de concentração do patrimônio líquido do RPPS em relação ao do fundo 
de investimentos; 
1.1.15.2 Do limite de concentração dos investimentos do RPPS em relação ao seu 
patrimônio líquido; 
 
1.2 Envio semanal via e-mail de análise de notícias que possam afetar os mercados; 
 
1.3 Envio semanal via e-mail das Carteiras Recomendadas; 
1.3.1 Instruções acerca de mudanças nas alocações das Carteiras Recomendadas via e-mail e 
telefone; 
1.3.2 Instruções emergenciais, via e-mail e telefone, em casos de mudanças abruptas no 
cenário econômico e nas expectativas; 
 
1.4 Elaboração de Relatório de Investimentos consolidado mensal após o recebimento 
completo dos extratos do mês de referência; 
1.4.1 Demonstração dos resultados dos investimentos; 
1.4.2 Apresentação da liquidez e concentração de cada investimento e benchmark; 
1.4.3 Entrega física do Relatório mensal quando existirem visitas presenciais agendadas; 
1.4.4 Apresentação remota mensal, quando não houver visitas presenciais; 
 
1.5 Acompanhamento e elaboração de relatório do enquadramento dos investimentos 
quanto a Política de Investimentos vigente; 
1.5.1 Acompanhamento da vigência e possíveis alterações nas normas que regem a Política de 
Investimentos dos RPPS; 
1.5.2 Instrução por escrito quando houver necessidade de alteração da Política de 
Investimentos vigente; 
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1.6 Suporte aos membros do CMP – Conselho Municipal de Previdência, à equipe gestora do 
RPPS e ao Comitê de Investimentos; 
 
1.7 Envio mensal de DAIR a SPREV; 
1.7.1 Acompanhamento de possíveis notificações;  
1.7.2 Retificações do DAIR acerca de notificações que possam gerar irregularidade e mudanças 
nas normas vigentes; 
 
1.8 Confecção mensal das APRs para fixação no mural do RPPS; 
 
1.9 Disponibilidade de acesso à plataforma online, “Área do Cliente”, onde estarão dispostos 
todos arquivos gerados a partir dos dados do RPPS; 
1.9.1 Suporte para a equipe gestora do RPPS em relação à Área do Cliente; 
 
1.10 Atendimento remoto via telefone, Skype ou outra modalidade escolhida pelas partes; 
 
1.11 Auxílio nas diligências do Tribunal de Contas no que tange ao escopo dos nossos serviços; 
 
1.12 Auxílio na coleta de informações e documentos para a prestação de contas anual exigida 
pelo Tribunal de Contas; 
 
1.13 Auxílio na elaboração das atas de reuniões; 
1.13.1 Elaboração de escopo da ata mensal de Conselho Deliberativo ou Fiscal e Comitê de 
Investimentos; 
1.13.2 Inserção do cenário econômico do mês de referência nas atas; 
1.13.3 Inserção dos dados referentes aos investimentos do RPPS no mês de referência e 
acumulado no ano; 
 
1.14 Envio de atualização sobre o cenário econômico e notícias e  
 
1.15 Visitas trimestrais.  
 
2. Do Credenciamento 
No que tange ao Credenciamento, os serviços a serem prestados pela Contratada compreendem: 
2.1 Elaboração e Implantação do PSCG – Política de Seleção e Credenciamento de Gestores / 
Instituições Financeiras e Corretoras de Valores nos moldes determinados pela Resolução nº 
3.922/CMN de 25 de novembro de 2010 e Portaria nº 440 de 10/2013 do MPS em conformidade 
com a CVM – Conselho Monetário Nacional e de igual modo com a da Política Anual de 
Investimentos em vigor; 
 
2.2 Elaboração dos atestados de credenciamento relativo à capacidade dos gestores, 
instituições financeiras e corretoras, mediante entrega de documentação necessária para tal 
avaliação; 
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2.3 Disponibilização do processo de credenciamento e renovação do mesmo a cada 1 (um) 
ano, conforme a Portaria n°519/2011 do MPS e suas alterações e  
 
2.4     Suporte quanto a envio de documentos ou novos credenciamentos no decorrer do ano. 

 

 
 
3. Da Política de Investimentos para 2022 
No que tange a Elaboração da Política de Investimentos, os serviços a serem prestados pela 
Contratada compreendem: 
3.1. Envio via CADPREV (sistema web da Secretaria da Previdência Social –SPS) do 
Demonstrativo da Política Anual de Investimentos -DPIN-2022; 
3.1.1. Análise do cenário econômico político e expectativas de curto e longo prazo; 
3.1.2. Análise e acompanhamento dos riscos; 
3.1.2.1. Dos investimentos; 
3.1.2.2. Do País; 
3.1.2.3. Dos países que participam, ativamente e com grande participação, da economia 
mundial; 
3.1.3. Análise visando melhor alocação de limites máximos e mínimos, bem como dos alvos, 
permitindo dinâmica dentro das expectativas; 
3.1.4. Acompanhamento na vigência e mudanças nas normas da Política de Investimentos; 
3.1.5. Suporte em consultas sobre a Política de Investimentos no sistema GESCON; 
3.1.6. Acompanhamento da DPIN-2022 acerca de irregularidades e envio de documentos; 
 
3.2. Elaboração do Caderno da Política de Investimentos, compreendendo o cenário 
econômico, as estratégias, normas e exigências da SPS; 
 
3.3. Acompanhar e elaborar relatório do enquadramento dos investimentos quanto a Política 
de Investimentos vigente e dar instrução por escrito quando houver necessidade de alteração na 
política vigente; 
 
3.4. Entrega física do caderno da Política de Investimentos contendo; 
3.4.1. Análise dos cenários econômico e político com expectativas de curto e longo prazo; 
3.4.2. Adequação dos investimentos às normas vigentes e  
3.4.3. Gerenciamento de risco. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A prestação dos serviços de consultoria de investimentos será realizada mensalmente, no prazo 
de 20 (vinte) dias contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da entrega por parte 
da CONTRATANTE à CONTRATADA, dos extratos das aplicações financeiras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
O prazo da apresentação mensal dos documentos que são objeto do presente contrato fica 
sistematicamente condicionado ao fornecimento dos extratos à CONTRATADA, devendo ser 
entregues pela CONTRATANTE até todo dia 10 (dez) de cada mês, de modo que, caso a 
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CONTRATANTE incorra em atraso na entrega destes documentos, a apresentação dos relatórios 
também restará prejudicada, visto que serão entregues após a mesma quantidade de dias que o 
atraso gerou. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Quaisquer outros serviços não previstos no objeto do presente contrato não obrigam a 
CONTRATADA no seu cumprimento, salvo em caso de aditamento do mesmo contendo objeto 
específico para este, ou qualquer outra avença previamente concordada entre as partes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
Fica estabelecido que o presente termo contratual vigerá a partir de sua assinatura até 
31/12/2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O prazo de início dos serviços é imediato após a publicação do extrato no Diário Oficial ou no 
placar da prefeitura do Município de Jussara. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
O presente Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos ou de acordo com o 
período estabelecido entre as partes, nos termos do art.57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
Pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor global de R$ ____________________, a ser pago em 06 (seis) parcelas de 
R$ _____________________________. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, por meio de conta corrente 
___________________________ , cheque, boleto ou por qualquer outro meio equivalente, com 
a emissão da nota fiscal referente ao mês da prestação dos serviços com o prazo de 30 (trinta) 
dias corridos para o pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Em atendimento ao disposto no art. 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei 8.666/93, o critério de 
atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento 
de cada parcela até a data do efetivo pagamento será o IPCA mais um juro de 1% ao mês. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Em atendimento ao disposto no art. 40, inciso XIV, alínea “d”, da Lei 8.666/93, o critério de 
compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos e descontos ou por eventuais 
antecipações de pagamentos será o IPCA. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 
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Em período inferior a 01 (um) ano os preços serão fixos e irreajustáveis. Ultrapassado esse 
período, os mesmos poderão ser reajustados anualmente, nos termos do art.40, inciso XI, da Lei 
nº 8.666/93, adotando o índice IPCA. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
I – Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, o Instituto de Previdência dos 
Servidores Município de Jussara-GO PREVJUS, obriga-se a: 
a) Fornecer o local, equipamentos e material para a execução dos serviços caso se faça 
necessária alguma visita na sede do CONTRATANTE, sendo que os custos serão calculados a parte 
e ficarão às expensas do CONTRATANTE; 
b) Proporcionar à CONTRATADA toda a assistência necessária ao pleno desenvolvimento das 
atividades atinentes ao presente contrato, inclusive o fornecimento dos extratos até todo o dia 
10 (dez) de cada mês; 
c) Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cláusula Terceira deste instrumento, 
dentro do prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas; 
d) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 
execução do contrato; 
e) Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, nos termos do art.67 da Lei nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
I – Para executar os serviços objeto deste instrumento, a CONTRATADA se obriga a: 
a) Executar os serviços previstos neste contrato, dentro das normas e legislação atinentes à 
matéria, respondendo pela idoneidade técnica e em obediência aos prazos legais; 
b) Emitir relatórios, com descrição detalhada de todos os serviços executados, nos termos da 
legislação vigente; 
c) Responder integralmente, tanto pela reparação de quaisquer danos causados à Prefeitura 
Municipal ou a terceiros, quando decorrentes da execução do objeto deste contrato, resultantes 
de ação ou omissão de atos de sua responsabilidade 
d) Não transferir a outrem, total ou parcialmente, as responsabilidades a que está obrigada 
por este contrato. No caso de sub-contratação, esta poderá ser feita pela CONTRATADA somente 
mediante anuência expressa da CONTRATANTE; 
e) Zelar para que os dados, informações e quaisquer documentos elaborados com base nos 
serviços ora contratados, tenham tratamento reservado, sendo vedada a sua reprodução, 
divulgação ou cessão a outrem, a qualquer título, senão com expressa autorização da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
As responsabilidades serão recíprocas a ambas as partes na forma contratada, respeitando a 
legislação de contratos públicos. 
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PARÁGRAFO ÚNICO 
Caso a CONTRATADA deixe de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações assumidas, ficarão 
sujeitas às seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de até 5 % (cinco por cento), em caso de execução parcial do contrato, aplicável 
sobre o valor avençado; 
c) Multa de 10% (dez por cento), em caso de inexecução total do contrato, aplicável sobre o 
valor avençado; 
 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas advindas do cumprimento deste instrumento, correrão por conta do contratante 
através do limite para despesas administrativas de 2% (dois por cento) do valor da remuneração 
dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos segurados vinculados ao RPPS, referente ao 
exercício financeiro anterior conforme estabelecido no artigo 6º, inciso VIII, da lei Nº 9.717/98 e 
A Portaria MPS nº402/2008, em seu artigo 15, através da seguinte dotação orçamentária: 
09.272.1003.2-129.3.3.90.39.00.00-03 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes e/ou nos termos dos 
artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
Fica eleito em comum acordo, o foro da Comarca de Jussara, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
questões decorrentes deste instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Este contrato público de fornecimento é regido em todos os seus termos, pelas normas aplicáveis 
à espécie, esgotando seus efeitos tanto que satisfeitas mutuamente as obrigações das partes. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
O extrato deste contrato deverá ser publicado no diário oficial, na falta deste deverá ser 
publicado no placar da Prefeitura do referido município, condição indispensável para a sua 
eficácia. 
 
E por estarem justos e contratadas, as partes assinam o presente e, 03 (três) vias de igual teor e 
na presença de 02 (duas testemunhas, a tudo presente, para que possa surtir os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

 
 

 Jussara, ___________________________. 
 
 
 

NEUSA ALVES DE BRITO 
   INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

CONTRATADA 
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DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE JUSSARA-GO  
CNPJ: 05.091.179/0001-53 

CONTRATANTE 
 

 
 
Testemunhas: 
1. Nome e CPF: 
 
2. Nome e CPF: 

 

 
 
 
 
 

 
 


