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CONVITE  
 
 
 

PREÂMBULO 
 
 
UNIDADE REQUISITANTE:  PIRAPREV 
 
MODALIDADE:   CONVITE Nº 01 - PROCESSO Nº 03/2018 
 
TIPO DE LICITAÇÃO:  MENOR PREÇO GLOBAL 
 
FUNDAMENTO:   REGIDA PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E 

SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES  
 
ABERTURA    30 DE ABRIL DE 2018 ÀS 10 HORAS 
 
LOCAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA, À Av. 
DONA ELZA PEÇANHA DE GODOY, 170 – VISTA 
ALEGRE – PIRACAIA – SP. 

 
  0 IPSPMP - PIRAPREV, através da Coordenadoria Administrativa, torna 
público que fará realizar à Av. Dona Elza Peçanha de Godoy, 170 – Vista Alegre - 
Piracaia,  às 10 horas do dia 30 de ABRIL de 2018, procedimento licitatório na 
modalidade de Convite para Contratação de empresa especializada em Consultoria de 
Previdência Pública Municipal. 
 
 
 
1 - DO OBJETO  
                                        
Contratação de empresa especializada em Consultoria de Previdência Pública 
Municipal, conforme especificações do Anexo I deste edital. 
 
2 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
      2.1 - Poderão participar desta licitação as empresas regularmente constituídas, cujo 
objetivo social seja compatível com objeto deste certame, devendo as mesmas 
apresentar dois envelopes fechados designados “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e 
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“PROPOSTA”, junto ao Protocolo Geral deste Instituto, no endereço indicado no 
preâmbulo deste Convite, até o dia e horário indicado no mesmo. 
 
      2.2 - Após a hora marcada para o encerramento do prazo de recebimento das 
propostas, não mais serão aceitos os referidos envelopes, nem permitidos adendos aos 
já entregues. 
 
  2.3 - A contagem dos prazos estabelecidos neste Convite será feita de acordo com o 
artigo 110, da Lei 8.666/93; 

 
2.3.1 - Quando se tratar de prazos recursais, somente terá curso em dias úteis 

(cf. art. 109, I). 
 
  2.4 - Na ocasião da abertura dos envelopes DOCUMENTOS / PROPOSTAS, as 
empresas participantes poderão ser representadas por pessoas devidamente 
credenciadas, através de Procuração por instrumento público ou particular, sendo este 
último com impresso da própria empresa, na qual deve constar que a empresa delega 
poderes ao credenciado a praticar todo e qualquer ato, previsto ou não, referente a 
presente licitação. A Procuração deverá ser apresentada à direção da Comissão 
Julgadora da presente licitação antes do início dos trabalhos.  

 2.5 - Somente poderão participar desta licitação as empresas que atendam as 
seguintes condições: 

a) Não estejam suspensas por punição pelo Município de Piracaia, ou não 
tenham sido consideradas inidôneas ou inadimplentes pela Administração 
Pública; 

b) Não estejam reunidas em consórcio; 

c) Que não estejam enquadradas nas condições previstas no Art. 9º, da Lei 
8.666/93. 
 
 2.6 - É vedado expressamente o uso do nome, de quaisquer informações ou 
documentos da IPSPMP - PIRAPREV, sem a sua prévia autorização. 
 
 2.7 - Nas certidões e demais documentos emitidos por órgãos ou instituições de 
direito público, serão considerados como prazo de validade o limite de datas expresso 
no próprio documento; na ausência somente serão considerados como válidos os 
documentos emitidos em até 180 (cento e oitenta) dias corridos anteriores à data de 
abertura das propostas. 
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 2.8 – O PIRAPREV poderá, a qualquer tempo, revogar ou anular o presente 
processo de licitação, na forma do disposto no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
 
 2.9 - Em qualquer fase da licitação a Comissão Julgadora ou autoridade superior 
poderá solicitar às participantes esclarecimentos eventualmente necessários no que diz 
respeito à documentação e proposta apresentada. 
 
 2.10 - Constatada a não veracidade de qualquer das informações e ou documentos 
fornecidos pela empresa licitante, poderá ela sofrer, além da declaração de sua 
inidoneidade, outras sanções determinadas pelo PIRAPREV, na forma da Lei, mesmo 
que a licitante não tenha sido contratada. 
 
 2.11 – Constatada qualquer irregularidade no fornecimento do produto e/ou serviço, 
a empresa vencedora se obriga a saná-la imediatamente. 
 
 2.12 - O prazo de validade das propostas apresentadas será de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura dos envelopes. 
 
 2.13 - O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias após emissão e 
entrega da Nota Fiscal e da liberação da unidade requisitante, obedecendo à ordem 
cronológica de pagamentos. 
 
 2.13.1 - Em caso de atraso no pagamento, por prazo superior a 30 (trinta) dias, 
incidirá correção monetária, nos termos da legislação vigente. 
 
 2.14 - Os recursos financeiros, para fazer face às despesas da aquisição do objeto 
deste Convite, correrão por conta da dotação orçamentária codificada sob o número: 
01.031.0001.2.102.3.3.90.39/ Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. 
 
 2.15 – Esta pasta contém o Convite, bem como as peças complementares, como 
segue: 
 

Anexo I – Características dos serviços a serem prestados; 
Anexo ll – Declaração de não possuir impedimento para contratação; 
Anexo III – Declaração de conhecimento do convite; 
Anexo IV – Termo de Compromisso; 
Anexo V – Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VI - Declaração de não possuir menores no quadro de funcionários; 
Anexo VII – Minuta do Contrato 
 

     2.16 - As interpretações, correções e/ou alterações elaboradas pelo PIRAPREV 
serão comunicadas, por escrito, a todas as empresas que tenham adquirido o Convite. 
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 2.17 - Informações e esclarecimentos sobre o evento, bem como o Convite completo, 
serão fornecidos pela CGA – à Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, 170 – Vista 
Alegre, Piracaia, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 16:00 horas, nos 
dias úteis, ou pelo telefone (0xx11) 4036-4371 /4036-4409. Os pedidos de informações 
deverão ser formulados por escrito, e protocolados no PIRAPREV num prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis antes da data de encerramento. 

 2.18 - Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, propostas emitidas através de 
Correios, Telex, Fax, Telegrama, ou quaisquer outros meios, que não sejam os 
previstos neste Convite. 
 
     2.19 - A simples apresentação das propostas caracterizará a aceitação e o pleno 
conhecimento pelo licitante, das condições expressas neste Convite, prevalecendo 
sempre, em caso de divergências, o disposto no mesmo. 
 
 
3 – DO ENVELOPE DOCUMENTOS 
 
 Este envelope deverá ser entregue fechado e indevassável, rubricado sobre o 
fecho, contendo em sua parte externa e fronteira, além do nome e endereço do licitante, 
os dizeres “CONVITE Nº 01/2018” contendo: 

 
 
 
 
Habilitação jurídica: 

a.1) cédula de identidade; 
a.2) registro comercial, no caso de empresa individual; 
a.3) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores; 
a.4) declaração de não possuir impedimento para contratação (sugestão anexo 
II); 
a.5) declaração de conhecimento do convite (sugestão no anexo III); 
a.6) declaração do termo de compromisso (sugestão no anexo IV); 
a.7) declaração de micro empresa e empresa de pequeno porte (sugestão no 
anexo V); 
a.8) declaração de não possuir menores no quadro de funcionários (sugestão no 
Anexo VI); 
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Regularidade fiscal: 

b.1) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b.2) certidão negativa de débito do INSS (CND), com validade na data da 
apresentação; 
b.3) certidão de regularidade de situação perante o FGTS (CRS), com validade 
na data da apresentação; 
b.4) certidão negativa de tributos mobiliários e imobiliários do município da sede 
do licitante. 

 
 

4 – DO ENVELOPE PROPOSTA 
 
 Este envelope deverá ser entregue fechado e indevassável, rubricado sobre o 
fecho, contendo em sua parte externa e fronteira, além do nome e endereço do licitante, 
os dizeres “CONVITE Nº 01/2018”, contendo: 
 

Proposta – sem rasuras, emendas ou ressalvadas, devendo de preferência ser 
preenchida mecanicamente em papel timbrado ou formulário, com os seguintes 
dados: 

a.1) Razão social, endereço e CNPJ; 
a.2) Preço Global, objeto desta licitação, com todas as despesas já inclusas; 
a.3) Prazo de entrega / Início dos serviços, que não devera exceder o limite 
constante no item 6.2; 
a.4) Data, nome legível e assinatura do representante legal da empresa. 

 
5 - ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
5.1 - No dia, horário e local estabelecidos neste Convite, a Comissão Julgadora, e 
representante dos interessados, iniciarão a sessão referente ao presente processo 
licitatório, e, verificadas as formalidades legais, serão abertos os envelopes da 
documentação denominados “ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 
 
5.2 - A Comissão Julgadora da licitação examinará a documentação apresentada e 
deliberará da habilitação ou inabilitação dos participantes, bem como quanto às 
solicitações de inabilitação apresentadas pelos licitantes, dando-se ciência aos 
participantes. 
 
5.3 - Ocorrendo desistência expressa dos participantes de recurso às deliberações da 
Comissão Julgadora, o que constará em ata, se procederá, a critério da Comissão 
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Julgadora, na mesma sessão ou em outra a ser marcada, a abertura dos 
“ENVELOPES PROPOSTA” dos habilitados. 
 
5.4 - Os recursos admissíveis são os constantes no artigo 109 da Lei no. 8.666/93, e 
deverão ser dirigidos à Comissão Julgadora da licitação, sendo protocolados junto ao 
Setor de Administração do PIRAPREV, não sendo conhecidos os interpostos fora de 
prazo. 
 
5.5 - Serão devolvidos fechados os envelopes proposta aos concorrentes inabilitados, 
desde que não interponham recursos ou após a sua denegação. 
 
5.6 - Não ocorrendo desistência expressa de recursos quanto à habilitação, estando 
todos os licitantes representados, se determinará nova data, sendo cientificados os 
participantes do prazo para sua interposição. 
 
5.7 - Decididos os recursos, a Comissão Julgadora convocará os participantes para a 
sessão de abertura das propostas, sendo nesta ocasião devolvidos aos inabilitados os 
“ENVELOPES PROPOSTA”. 
 
5.8 - Toda e qualquer declaração deverá constar obrigatoriamente da ata da sessão, 
ficando sem direito de fazê-lo as pessoas não representantes, não sendo aceitas 
reclamações de fatos decididos, por pessoas ausentes, nem que presentes deixem de 
rubricar as propostas ou Ata da Sessão. 
 
5.9 - Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer ofertas de 
vantagens não previstas neste Convite, assim como propostas com condições 
baseadas naquelas apresentadas pelos demais participantes do certame. 
 
5.10 - Não serão admitidas propostas que apresentem preços irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, assim como não serão aceitos preços excessivos ou 
manifestamente inexeqüíveis em relação aos valores no mercado. 
 
5.11 - No julgamento das propostas serão aplicadas as disposições da Lei Federal nº. 
8.666/93, no interesse do serviço público, de acordo com o seguinte procedimento:  
 a - Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a1 - Não atenderem aos termos deste Convite e seus Anexos; 
 
   a2 - Revelarem-se manifestamente inexeqüíveis; 
 

a3 - Cuja documentação apresentar emendas, rasuras, entrelinhas 
ou inscrições à margem; 
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b - Caso se verifique empate, a Licitação será decidida por sorteio, realizado em 
ato público, de conformidade com o parágrafo 2º. Do artigo 45 da Lei 8.666/93; 
 
c - Será declarado vencedor do presente certame a empresa que apresentar o 
menor preço global. A Comissão Julgadora lavrará ata dos trabalhos, 
apontando os fundamentos da seleção efetuada.  
 
d - Homologado o resultado do julgamento, e adjudicado o objeto da licitação à 
primeira classificada, o mesmo será divulgado segundo os procedimentos legais. 

 
6 - DA FORMA DE AQUISIÇÃO 
 
            6.1 - A aquisição do objeto deste Convite será efetivada mediante pedido 
emitido pela Coordenadoria Geral Administrativa. 
 
            6.2 – O prazo para entrega deverá ser de até 10 (dez) dias contados da data do 
pedido a ser formalizado pela Coordenadoria Geral Administrativa. 
 
            6.3 – O local de entrega deverá ser na IPSPMP - PIRAPREV, sito Av. Dona Elza 
Peçanha de Godoy, 170, Vista Alegre - Piracaia – SP. 
 
07 - DAS PENALIDADES 
 
7.1 A contratada que descumprir as obrigações contratuais estabelecidas neste 

Edital, ficará sujeita as seguintes penalidades, garantida a prévia defesa: 
 
 a) Advertência; 
 
 b) Multa de 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado de contrato pela 

inexecução parcial; 
 
 c) Multa de 20% (vinte) por cento sobre o valor de contrato, pela inexecução total, 

sem prejuízo de outras sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações; 

 
 d) Suspensão temporária de participação em licitações promovidas pelo 

PIRAPREV e pela Prefeitura Municipal de Piracaia - SP, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; 

 
e) Declaração de Inidoneidade para participar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinados da punição, ou até que 
seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade. 



 

 

 
 

 

 

8 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 

CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, 170 – Vista Alegre - Piracaia – SP. 

E-mail: piraprev@piraprev.com.br – Fone/Fax: (11) – 4036-4371/4036-4409 

 

  
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

desconhecimento, é o presente Convite afixado no quadro de avisos do PIRAPREV. 
 
 
 
 
 
 

Piracaia, 17 de Abril de 2018. 
 
 
 
 

ROSALINA C. DE MELO FIALHO 
Superintendente Interina  

IPSPMP - PIRAPREV 



 

 

 
 

 

 

9 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 

CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, 170 – Vista Alegre - Piracaia – SP. 

E-mail: piraprev@piraprev.com.br – Fone/Fax: (11) – 4036-4371/4036-4409 

 
ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Item Descrição 

01 Prestar serviços de assessoria especializada na área de Previdência Pública 

Municipal em geral com emissão de pareceres previdenciários sobre concessão de 

benefícios; implementação do convênio de compensação previdenciária 

(COMPREV), devendo a contratada orientar o execução e acompanhamento dos 

registros junto ao sistema, com treinamento de pelo menos 02 servidores; fornecer 

planilhas com fatores atualizados pela variação do INPC para utilização no valor dos 

benefícios a serem concedidos pela entidade; a contratada deverá realizar visitas 

técnicas mensais (mínimo de 06 horas). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

10 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 

CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, 170 – Vista Alegre - Piracaia – SP. 

E-mail: piraprev@piraprev.com.br – Fone/Fax: (11) – 4036-4371/4036-4409 

Anexo ll 
 
 

Declaração de não possuir impedimento para contratação 
 
 
    A (nome da empresa licitante...........), com sede nesta (.....) 
Estado de (.......), à Rua  (......), nº. (...) -  Bairro (.....), inscrita no CNPJ sob o n°. (.....), 
neste ato representada por seu (cargo do representante.....), (nome do 
representante.......), portador da Cédula de Identidade R.G. n°. (.....) - (órgão exp.), que 
subscreve a presente, declara, por este e na melhor forma de direito, que não possui 
nenhum tipo de impedimento para celebrar contratos com a Administração Pública de 
Piracaia, e que não esta apenada com DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE por 
qualquer entidade da administração pública, ficando em caso positivo, ressalvado à 
Comissão Julgadora da Licitação, o direito de analisar o fato para eventual impugnação, 
observados os termos do Convite nº. ...../201_, e dos respectivos documentos e anexos 
da licitação.  
 
 
 
 
    (localidade......), (dia...) de (mês...) de 201_. 
 
 
 
 
        Assinatura e carimbo  
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Anexo III 

 
 
 
 

Declaração de conhecimento do Convite 
 
 
 
 
    A (nome da empresa licitante...........), com sede nesta (.....) 
Estado de (.......), à Rua  (......), nº. (...) -  Bairro (.....), inscrita no CNPJ sob o n°. (.....), 
neste ato representada por seu (cargo do representante.....), (nome do 
representante.......), portador da Cédula de Identidade R.G. n°. (.....) - (órgão exp.), que 
subscreve a presente, declara, por este e na melhor forma de direito, que conhece e 
concorda com os termos do Edital da Licitação (convite nº. ...../201_), e dos respectivos 
documentos e anexos da licitação. Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer 
decisões que venham a ser tomadas pela Comissão Julgadora da Licitação, ou pela 
PIRAPREV, quanto a habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os direitos 
legais de recursos permitidos à licitante. 
     Declaramos, mais, que não existe nenhum impedimento 
superveniente que possa comprometer nossa capacidade técnica e/ou operativa. Caso 
tais condições venham a ocorrer, no decorrer do certame, submetemos à 
desclassificação automática. 
    Declaramos, finalmente, concordar com os expressos termos 
do Edital e as exigências nele contidas. 
 
 
 
    (localidade......), (dia...) de (mês...) de 201_. 
 
 
        Assinatura e carimbo  
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Anexo IV 
 
 

Termo de Compromisso 
 
 
    A (nome da empresa licitante........), com sede nesta (.....) 
Estado de (......), à Rua  (......),nº. (...) -  Bairro (.....), inscrita no CNPJ sob o n°. (.....), 
neste ato representada por seu (cargo do representante.....), (nome do 
representante.......), portador da Cédula de Identidade R.G. n°. (.....) - (órgão exp.), que 
subscreve a presente, declara, por este e na melhor forma de direito, que assume o 
COMPROMISSO de executar o objeto do Convite..../201_, de acordo com as 
especificações contidas no mesmo, assim como atendendo as Normas Técnicas e 
Legislações vigentes cabíveis. 
     A (nome da empresa licitante........), assume ainda o 
COMPROMISSO de manter o preço total conforme condições expressas em sua 
Proposta Comercial, incluindo neste preço todos os custos necessários à perfeita 
execução do objeto da Licitação em questão.  
 
 
 
 
    (localidade......), (dia...) de (mês...) de 201_. 
 
 
 
 
 
        Assinatura e carimbo  
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Anexo V 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
A______________________ CNPJ _____________________declara para fins do 
artigo 42 e seguintes da Lei Complementar nº 123/06, que é microempresa/empresa de 
pequeno porte, estando ciente que apresentara os documentos de regularidade fiscal 
para assinatura do contrato (ou retirada da nota de empenho), no prazo previsto no 
instrumento convocatório (ou afixado pela Administração), sob pena das sanções 
estabelecidas. 
 
 
Declara ainda, que não se encontra-se nas condições estabelecidas no artigo 3º, § 4º, 
da referida Lei Complementar. 
 
 
 
 
Piracaia, _______ de __________ de ______. 
 
 

Responsável: 
Cargo: 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO 
 

(EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), 
inscrita no  

CNPJ n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., por intermédio de seu representante 
legal o(a)  

Sr(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
portador(a) da  

Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .  

. . , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de  

1993, acrescido pela Lei n.º 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. 
Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Local e data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(representante legal) 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
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ANEXO VII 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 
PROCESSO Nº. :03/Piraprev/2018 

CONTRATANTE :Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Piracaia-PIRAPREV 

CONTRATADA :(nome) 

OBJETO :Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Especializada em 

Previdência Pública Municipal. 

 

 

               Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado o INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA-

PIRAPREV, autarquia municipal com sede a Av. Dª. Elza Peçanha de Godoy, nº. 170, Bairro Vista 

Alegre, em Piracaia, inscrita no CNPJ, sob o nº. 10.543.660/0001-72 neste ato representada pelo seu 

Superintendente, Sra. Rosalina C. de Melo Fialho, portador da CI-RG. nº. 15.266.848-2 e do CPF/MF 

nº. 137.641.238-18, residente e domiciliado em Piracaia, doravante designada simplesmente 

CONTRATANTE e, de outro lado a empresa “....................”, inscrita no CNPJ sob n° ..........., com 

sede na rua .............., neste ato representada por seu sócio/ diretor/ gerente .........................., 

(qualificação), portador da CI-RG n° ......... e do CPF/MF nº.........., adiante denominada apenas 

“CONTRATADA”, estabelecem entre si, nos termos da Requisição/Protocolo nº ........... e da Lei 

Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais normas aplicáveis à  espécie, 

um contrato de prestação de serviços técnicos profissionais  especializados  e  mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  DO OBJETO 

 

               A CONTRATADA, por força do presente instrumento, por este e na melhor forma de 

direito, se obriga e se compromete para com a CONTRATANTE a prestar serviços de assessoria 

especializada na área de Previdência Pública Municipal, executando atividades de orientação no 

preenchimento de dados em prestações de contas, bem como controle e análise de resultados, 

realização de audiências públicas, entre outros serviços que lhe for solicitado, com base nas 

informações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Instituto Nacional de Previdência 

Social e outros órgãos de auditoria externa. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E VALOR DO CONTRATO: 

 

  

 O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos prazos a critério exclusivo da administração da 

autarquia. 
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 Pela prestação de serviços acima estipulado, a CONTRATADA receberá o valor mensal 

de R$ ......... (...............) por mês, a ser pago até o décimo dia útil do mês vencido, mediante 

apresentação da nota fiscal ou recibo e termo de recebimento provisório emitido pelo órgão 

responsável. 

  

 

CLÁUSULA  TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES: 

 

              A CONTRATADA não poderá, em nenhuma hipótese, subcontratar ou transferir a terceiros a 

realização dos serviços que lhe são privativos por força deste contrato. 

 

 A CONTRATADA é objetivamente responsável pela reparação civil de eventuais danos 

causados na execução dos serviços.  

 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS PENALIDADES: 

 
           Fica A CONTRATADA, pela inexecução de qualquer cláusula ou condição deste contrato, 

sujeito às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, atualizada pela Lei nº 

8.883/94, e demais normas aplicáveis à espécie. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA RESCISÃO: 

 
          O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, podendo, entretanto ser 

rescindido pelo não cumprimento de qualquer de suas cláusulas, bem como a verificação   de qualquer 

acontecimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, sem prejuízo  das  

penalidades  administrativas  e   judiciais cabíveis. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

 A CONTRATADA não poderá se negar a efetuar a assessoria contratada nos prazos 

determinados pela CONTRATANTE, salvo por motivo justo e devidamente comprovado e aceito 

por esta, sob pena de rescisão imediata do contrato, independentemente de maiores formalidades 

legais. Para desenvolver seu trabalho, a CONTRATADA comparecerá regularmente na sede da 

CONTRATANTE para a prestação dos serviços contratados. 

 

 O presente contrato não gera qualquer direito de indenização ou reclamação por parte da 

CONTRATADA e tampouco vinculo empregatício algum entre as partes, porquanto realizado 

sob a égide da lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. Todos os encargos e tributos que 

incidam ou venham a incidir sobre a remuneração paga pela CONTRATANTE serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 
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 As despesas do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

 

(mencionar a dotação orçamentária) 

 

 E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente, com as testemunhas abaixo arroladas e 

elegendo o Foro de Piracaia para dirimir eventuais dúvidas. 

 

 

Piracaia, data. 

 

 

 

CONTRATANTE:  

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

PIRACAIA – PIRAPREV 

 

 

Rosalina C. de Melo Fialho – Superintendente Interina 

     

 

CONTRATADA: 

                     

 

 

Testemunhas: 

 

 

1-______________________________     2-______________________________  

Nome:      Nome:      

RG:      RG: 
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FICHA CADASTRAL 
 

  Para melhor atendimento, e racionalização dos serviços de Licitação, solicitamos a 
V.S.ª, o especial obséquio de nos fornecer as seguintes informações, preenchendo esta ficha, 
para no caso de sua empresa vir a ser a vencedora, já termos os dados necessários para a 
execução do contrato/Pedido de Material, e ordem de pagamento. 
 
RAZÃO 
SOCIAL________________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO 
SEDE:______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________ C.E.P 
____________________________ 
 
CNPJ Nº_______________________________TEL.__________________FAX.____________________ 
 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
Nº_______________________________________________________________ 
 
NOME DO RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:  ________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________
____ 
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL DO MESMO: __________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________
____ 
 
ESTADO 
CIVIL_____________R.G.Nº_____________________C.P.F.____________________________ 
 
FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA: 
____________________________________________________ 
 
PARA EFEITO DE PAGAMENTO: 
 
BANCO_____________________________C/C Nº________________________________ 
 
AGENCIA Nº______________________CIDADE:_________________________________ 
 
  DATA, 
 
      ___________________________________ 

     ASSINATURA E CARIMBO 
ANEXAR NO ENVELOPE PROPOSTA 
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IPSPMP - PIRAPREV 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
CARTA CONVITE Nº 01/2018                                              PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2018 
ABERTURA – dia 30/04/2018 às 10 horas 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em consultoria de Previdência Pública 

Municipal, conforme especificações do Anexo I deste edital. 
 
 Recebi o Instrumento Convocatório Carta Convite referente ao Processo Administrativo acima epigrafado 
em   
 
__________ /__________ /__________. 
 
Nome da Empresa: ____________________________________________________________________                                                                                  
 
 
_____________________________ 
    Carimbo da Empresa                                                                                      Assinatura do Responsável 
 

 


