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EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

CARTA CONVITE Nº 008/2021 
 

                                              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 13 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 para prestação de serviços de 

assessoria contábil, elaboração e confecção dos balancetes mensais, demonstrativos 
previdenciários e fiscais do SICONFI e MSC, 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. 
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 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, 02 de julho 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 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

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

 

DO OBJETO: Compreende objeto a contratação para prestação de serviços de 
assessoria contábil, elaboração e confecção dos balancetes mensais, demonstrativos 
previdenciários e fiscais do SICONFI e MSC. 
 

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 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 30 dias do mês de junho de 2021 

 

 

NEUSA ALVES DE BRITO 

Diretora Executiva do PREVJUS 

 



 
 
 
 

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 

 
ANEXO II 

 MINUTA DO CONTRATO  

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _________/2021 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O PREVJUS E A 
_____________________, NA FORMA ABAIXO: 

 
Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços que entre si fazem o 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUSSARA - PREVJUS, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o 
n. º 05.091.179/0001-53, com sede na Avenida José Bonifácio, n° 726 – Centro, Cep: 76270-000 
Jussara/GO, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Presidente 
Sra. NEUSA ALVES DE BRITO, brasileira, divorciada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física 
(CPF) sob o nº 451.365.721-91, residente e domiciliada nesta cidade e de outro lado a Empresa 
_________________________________________________,  neste ato denominada 
CONTRATADA, representada pelo sócio 
____________________________________________________, ajustam o presente CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação continuada de serviços técnicos 
especializados de assessoria contábil, elaboração e confecção dos balancetes mensais, 
demonstrativos previdenciários e fiscais do SICONFI e MSC, nos termos da legislação vigente. 
 
2. CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
2.1. Compete a CONTRATANTE: 
2.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, inclusive verificando “in loco” a qualidade 
do objeto se necessário for;  
2.1.2. Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do contrato, ficando todo e qualquer 
pagamento submetido à certificação da perfeita e adequada execução do objeto contratado;  
2.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos realizados em desacordo com o contrato;  
2.1.4. Proceder ao pagamento da CONTRATADA, na forma e prazo pactuados;  
2.1.5. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;  
2.1.6. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 
CONTRATANTE para tratar de assuntos pertinentes ao objeto contratado;  
2.1.7. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto deste contrato, quanto ao 
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando a ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 
parte da CONTRATADA, inclusive atestando a execução do objeto contratado; 
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 Comunicar, em tempo hábil, à CONTRATADA, a data e a hora dos fornecimentos a serem 
realizados;  
2.1.8. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da execução do objeto 
contratado.  
2.2. Compete à CONTRATADA, além dos serviços constantes da Cláusula Primeira: 
Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do total do contrato atualizado conforme disposto no art. 65 da Lei 8.666/93; 
2.2.2 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do CONTRATANTE; 
2.2.3 Manter durante toda a execução do termo respectivo, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
2.2.4 Executar fielmente o contrato de acordo com as cláusulas avençadas; 
2.2.5 Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 
o objeto contratado em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do 
fornecimento do objeto; 
2.2.6 Arcar com todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos, decorrentes da 
execução do objeto do contrato; 
2.2.7 Deverá contratar e se responsabilizar, civil, e criminalmente, pela contratação de 
profissionais necessários à perfeita execução do objeto deste contrato, sendo também 
responsável pelo pagamento dos honorários, impostos e obrigações trabalhistas decorrentes dos 
mesmos; 
 
2.2.8 A CONTRATADA não poderá terceirizar a execução parcial ou total dos serviços aqui 
descritos; 
2.2.9 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento do CONTRATANTE; 
2.2.10 Executar os fornecimentos através de pessoas idôneas, com a necessária qualificação 
profissional, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus 
empregados, prepostos ou mandatários, no desempenho de suas funções causem ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles cuja 
conduta seja julgada inconveniente ou cuja capacitação técnica seja insuficiente; 
2.2.11 Comunicar à fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 
condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do 
objeto contratado. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1. Pela execução dos serviços continuados objeto do presente contrato, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA, a importância de R$ ____________________________, dividido em 06 
(seis) parcelas mensais de R$ _______________________ cada. 
3.2. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, até o 30º (trigésimo) dia do 
mês subsequente ao vencido, e mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, discriminando 
os serviços executados, bem como comprovante de quitação de FGTS, INSS e ISSQN do mês 
anterior. 
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4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO 
 
4.1. O prazo de duração do presente contrato será da data de sua assinatura a 31 de dezembro 
de 2021, podendo ser prorrogado, na forma da lei. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA NATUREZA 
 
5.1. O presente contrato tem a natureza de prestação de serviços com remuneração a título de 
honorários, não constituindo vínculo empregatício nem qualquer outra relação trabalhista, que 
não a de realização de serviços técnicos especializados, regulados por legislação própria, fora das 
cláusulas da C.L.T., como também, e de consequência, desobrigando a CONTRATANTE, de 
qualquer ônus decorrente do sistema previdenciário ou trabalhista. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1. O valor do presente contrato neste exercício R$ __________________________________ 
correndo as despesas por conta da dotação orçamentária n. 09.272.1003.2-129-3.3.90.39.00.00-
03. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESCINDIBILIDADE 
 
7.1. Este contrato será automaticamente rescindido pelo não cumprimento de qualquer de suas 
cláusulas, obrigando-se a parte infratora ao pagamento de uma multa contratual, 
correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, além da indenização dos 
serviços já realizados. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
8.1. O presente contrato é originário da Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no artigo 25, II, da 
Lei Federal nº 8.666/93; 
8.2.Os casos omissos serão decididos, conforme o caso, nos termos da legislação vigente, 
aplicável à espécie, especialmente o Código Civil Brasileiro, a Lei 8.666/93 e as resoluções do 
Tribunal de Contas dos Municípios.  
 
9. CLÁUSULA NONA - DO FORO 
 
9.1. Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do 
presente instrumento contratual, as partes de comum acordo elegem o foro da Comarca da 
Contratante. Estando justas e mutuamente contratadas, as partes assinam o presente contrato 
em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas idôneas e abaixo identificadas. 
 

Jussara, ________________________. 
  
 

NEUSA ALVES DE BRITO  
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Diretora Executiva do PREVJUS 

Contratante 

 

 

CONTRATADA 

 

 
 
Testemunhas: 
1. ___________________________________ 
    CPF: 
2. ___________________________________ 
    CPF: 


