
PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estrada da Batalha, 1200, Galpão N - Jardim Jordão - Jaboatão dos Guararapes
CEP: 54.315-570 | FONE (81) 3376-9167

CONTRATO Nº 003/2022 - SAD 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS 
GUARARAPES E A EMPRESA MATIAS E LEITÃO 
CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, NA FORMA 
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, entidade de direito público interno, com sede na 
Avenida General Barreto de Menezes, n.º1648, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, regularmente inscrita 
no CNJPJ/MF sob o n.º 10.377.679/0001-96, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
através do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - JABOATÃO PREV, inscrito no 
CNPJ sob n.º 04.811.561/0001-21, legalmente representada pela Presidente, Sra. LUCILEIDE FERREIRA 
LOPES, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, a empresa MATIAS E LEITÃO 
CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
14.813.501/0001-00, com sede em Avenida Santos Dumont, nº 3060, Sala 719 e 721, Aldeota, Fortaleza/CE, 
CEP 60150-162, neste ato representada pelo Sr. VITOR LEITÃO ROCHA, brasileiro, empresário, casado, 
portador da Cédula de Identidade nº 96010027208, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.489.933.98, residente e 
domiciliado em Fortaleza/CE, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e 
avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o Processo Administrativo n° 
227.2021.DISP.041.SAD.CPL3 e, ainda, na proposta de  preços da CONTRATADA,  mediante as seguintes 
cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus 
sucessores com observância das disposições contida na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público 
e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ALM 
(ASSET LIABILITY MANAGEMENT), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA - JABOATÃOPREV, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência e 
Proposta da empresa CONTRATADA.

1.2. As especificações do objeto, assim como o prazo de entrega, são aqueles estabelecidos no Termo de 
Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1 O presente instrumento tem fundamento no Processo Administrativo n° 227.2021.DISP.041.SAD.CPL3 
norteado pelas disposições estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, atualizada, 
assim como no Parecer Jurídico Parecer nº 32/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todos os custos acessórios para seu normal adimplemento, sejam eles 
impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte e quaisquer 
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. Os recursos necessários à satisfação do presente instrumento correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária:

Órgão: 3.13
Unidade: 204
Projeto Atividade: 09.122.3003.2050
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Elemento: 33.90.39
Fonte de Recurso: 18020000

Conforme Nota de Empenho n° 00019, datada de 03/01/2022, no valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado após disponibilização do relatório e mediante apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do contrato, acompanhadas da 
seguinte documentação:

5.1.1. Prova de regularidade para a fazenda Federal;

5.1.2. Prova de regularidade para a fazenda Estadual;

5.1.3. Prova de regularidade para a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

5.1.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demostrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sócias instituídos por lei;

5.1.5. Prova da inexistência de débitos perante a justiça do trabalho e apresentação de certidão negativa, nos 
termos da Lei n° 12.440/2011;

5.1.7. Recibo em 02 (duas) vias.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1. O contrato oriundo deste processo terá vigência de 03 (três) meses, condicionado à apresentação e 
entrega do relatório de ALM, que deve ser efetuada neste período, a partir da data de sua assinatura, 
observando-se os créditos orçamentários, em conformidade com o disposto no caput do artigo 57, da Lei 
Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, as atividades de acompanhamento e fiscalização da execução 
do contrato ficarão a cargo do gestor designado pela CONTRATANTE, podendo ser constituída comissão 
especial para esse fim. Deverá a CONTRATADA fornecer todas as informações solicitadas pelo gestor do 
contrato – necessárias ao seu acompanhamento e fiscalização – no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o recebimento da solicitação.

9.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas 
aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias.

9.3. O acompanhamento e fiscalização deste Contrato pela CONTRATANTE não excluem nem reduzem a 
responsabilidade da CONTRATADA pelo cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento.

9.4. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de vigência 
do contrato, para representá-la sempre que for necessário.

9.5. As obrigações do Gestor e Fiscal do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PROPRIEDADE, SIGILO E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 
10.1. Todas as informações obtidas ou extraídas pela CONTRATADA quando da execução dos serviços 
deverão ser tratadas como confidenciais por seus colaboradores, sendo vedada qualquer divulgação a 
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terceiros, devendo a CONTRATADA zelar por si e por seus sócios, empregados e subcontratados pela 
manutenção do sigilo absoluto sobre os dados, informações, documentos, especificações técnicas e 
comerciais de que eventualmente tenham conhecimento ou acesso em razão dos serviços executados.

10.2. A CONTRATADA deverá restituir imediatamente à CONTRATANTE, quando do término do serviço ou 
quando for solicitada, qualquer informação confidencial da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

I. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 
Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação 
das sanções previstas no Termo de Referência;

II. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da 
autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e 
ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, 
previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do 
CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.

11.6. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.6.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser 
executada, conforme legislação que rege a matéria; e
11.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos 
termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da 
CONTRATADA decorrentes do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 
salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo 
as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 
gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 049/2019
15.1. A CONTRATADA declara, sob as penas da lei, em conformidade ao artigo 1º, I do Decreto Municipal nº 
049 publicado em 30 de maio de 2019, que integram em seu quadro de empregados as quantidades mínimas 
de aprendizes e de pessoas com deficiência (PCD) e declara ainda, conforme determinam o art. 429, da CLT, 
e o art. 93, da Lei nº 8.213, de 1991, respectivamente, que na contratação de novos empregados para a 
execução dos serviços contratados, a entidade se utilizará, preferencialmente, do Bando de Dados 
disponibilizado pela Agência do Trabalhador do Município do Jaboatão dos Guararapes / SINE, priorizando a 
mão-de-obra local. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REGISTRO
16.1. Em atendimento a Lei Complementar n° 38/2021 o presente instrumento segue vistado eletronicamente 
pela Gerência de  Contratos e Parcerias para registro e arquivamento na Superintendência Especial de 
Licitações, Compras Corporativas e Contratos - SULIC.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA
17.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da Demandante, de acordo com o 
estabelecido no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
18.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente contrato é o da Comarca de Jaboatão 
dos Guararapes, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jaboatão dos Guararapes para discussões de litígios decorrentes do 
objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

Jaboatão dos Guararapes/PE, 15 de março de 2022.

___________________________________________
LUCILEIDE FERREIRA LOPES

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - JABOATÃO PREV
CONTRATANTE

___________________________________________
VITOR LEITAO ROCHA 

MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

              ________________________________                   __________________________________

              CPF/MF: ________________________                    CPF/MF: ___________________________                      
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