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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021 - CONVITE Nº 001/2021. 
  

A PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO-PE torna público a quem possa interessar a abertura da licitação sob 
modalidade de CONVITE, Tipo menor preço global, cuja contratação será efetivada de acordo com as instruções pertinentes 
contidas nesta carta-convite e seus anexos, observados os preceitos estabelecidos na Lei 8666/93 e atualizada pela Lei 8883/94 e 
demais legislação pertinentes em vigor, pela Comissão Permanente de Licitação que fará o recebimento, exame e julgamento das 
propostas, nas seguintes condições:  
 
01 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO, na sala da Comissão de Licitação. 
ENDEREÇO: Rua Joaquim Sampaio, 279 Salgueiro- PE 
Dia: 19/03/2021 
Hora: 09h00min  
 
02 - OBJETO DA LICITAÇÃO 

Constitui o objeto desta Licitação a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica, para Prestação de Serviços de mão de 
obra nas divisórias e parte elétrica da Prefeitura (sede), conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 
 
03 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
Proj. Atividade: 2430 
Elemento: 3.3.90.36/ 3.3.90.39                
Secretaria de Administração 
 
04 - DA DOCUMENTAÇÃO 
4.1 - HABILITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA 
a) Cópia autenticada de documento de identificação; 
b) Cópia autenticada de Cadastro de Pessoa Física - CPF 
b) Cópia atualizada (mínimo 3 meses ) de Comprovante de domicílio; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Municipais, expedida pela Secretaria Municipal do domicílio ou sede da proponente; 
4.2 - HABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais alterações; 
a1) Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de identificação do titular da empresa; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada- EIRELI: ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as 

eventuais alterações ou da consolidação respectiva; 
b1) Os documentos acima deverão estar acompanhados do(s) documento(s) de identificação de seu(s) administrador (es); 
c) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação do(s) seu(s)administrador(es); 
e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
f.1) Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já tenham sido todos devidamente apresentados e 
juntados no credenciamento, não se fará necessária nova apresentação; 
DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 
d) Certidão Conjunta Negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais da Dívida Ativa 
da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;  
e) Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, em cumprimento a Lei Federal n° 12.440/2011; 
DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de 
emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da sessão; 
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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a) Declaração ou atestado comprovando aptidão para desempenho de atividade, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado com os quais o licitante manteve ou mantém contrato pertinente e compatível ao objeto desta licitação, nos termos do que 
dispõe o art. 30, inciso II, da Lei Federal N.º 8.666/93; 
a.1) Caso a declaração ou atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado a mesma deverá ter firma reconhecida em 
cartório; 
4.3 – Os documentos exigidos no item quatro poderão ser apresentados em cópias autenticadas por cartórios ou em cópias 
juntamente com os originais para serem autenticados pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal do Salgueiro. 
 
05 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
5.1- Os licitantes deverão apresentar a documentação e as propostas de preços em 02 (dois) envelopes fechados, contendo os 
seguintes dados: 

ENVELOPES Nº 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO 

 Convite nº 001/2021 
(Nome do licitante) 

(Endereço, telefone) 
 

ENVELOPE Nº 02 –  PROPOSTA DE PREÇO 
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO 

 Convite nº  001/2021 
(Nome do licitante) 

(Endereço, telefone) 
 

 
06 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES 
6.1 - A proposta de preços deverá ser elaborada de acordo com as determinações desta Carta-Convite e a sua apresentação 
caracterizará a aceitação de todas as condições nela estabelecidas.  
6.2 - O contrato será feito por um período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo por igual período. 
6.3 - Deverão estar incluídos no preço total ofertado todos os encargos sociais que venham incidir no serviço do objeto.  
6.4 - O pagamento será mensal, autorizado e atestado pela Secretaria Administração, confirmando a execução dos serviços, sendo 
o pagamento efetuado através da tesouraria da Prefeitura Municipal ou depositado em conta-corrente. 
6.5 - Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato durante sua vigência, salvo para manter o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, nos termos da Lei 8.666/93 em sua atual redação.  
6.6 - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega. 
 
07- DA RESPONSABILIDADE 
O Licitante, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá nos termos do art. 72 da lei 8.666/93 sub-contratar 
parte dos serviços, objeto do presente instrumento mediante prévia autorização da Contratante. 
 
08 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui 
estabelecidas; 
8.2 – O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades: 
8.2.1 – Advertência; 
8.2.2 – Multas: 
8.2.3 – No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, será aplicável à CONTRATADA multa moratória de 
valor equivalente a 2% do valor contratual; 
8.2.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de SALGUEIRO poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo N.º 87 da Lei N.º 8.666/93, sendo que no caso de multa esta 
corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato limitado a 10% do valor contratual; 
8.2.5 – Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa 
física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias, da data da 
sua notificação, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 
8.2.6 – Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo 
de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro 
de Fornecedores do Município de SALGUEIRO, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
8.2.7 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública 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 o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior; 
8.3 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos 
prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 
09 - DO CONVITE 
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Poderão participar da presente licitação os interessados, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 03 
(três) pela Prefeitura Municipal do Salgueiro e, demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte quatro) horas da apresentação das propostas.  
A Carta-Convite se encontra disponível na sala da Comissão de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal do 
Salgueiro, sito à Rua: Joaquim Sampaio, 279 Salgueiro/PE, onde poderá ser examinada ou adquirida, onde a Comissão de 
Licitação prestará todas as informações e esclarecimentos relativos a presente licitação no horário das 08h00min às 12h00min. 
 
10 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
Os proponentes deverão apresentar propostas em 2 (dois) envelopes: um para Habilitação, e outro para Proposta de Preços e 
lacrados, mencionando o número deste Convite, o nome do Licitante e o Endereço, com discriminação clara e preços proposto e 
devidamente assinado e carimbada.  
 
11 - DO JULGAMENTO 
Recebidos e examinados os envelopes relativos à documentação e comprovados a regularidade dos mesmos, a Comissão 
procederá à abertura dos envelopes relativos às propostas de menor preço global. E o julgamento procederá da seguinte forma: 
Será desclassificada a proposta que: 
a) Não atendam as condições e exigências desta Carta-Convite;  
b) Sejam omissos vagas ou apresentem irregularidade ou defeitos que dificultem o julgamento a critério exclusivo da Comissão 

permanente de Licitações; 

c) Apresentem preços inexeqüíveis ou apresente preço superior ao da planilha orçamentária; 
d) Em caso de empate entre propostas, será decidido por sorteio, em ato público, segundo o critério de desempate previsto no 

inciso 2º do art.45 da lei nº 8.666/93. 
Atendida integralmente este Convite, as propostas serão julgadas e consideradas Vencedoras, aquela que apresentar mais 
vantagens para administração, de acordo com as especificações desta Carta-Convite.  
 

12 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E PREÇOS 
Não será considerada qualquer vantagem não prevista no Convite, e nenhuma proposta que apresente preços simbólicos ou 
irrisórios. 
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
a) O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos  em qualquer fase da Licitação e da 
aquisição. 
b) Para efeito de esclarecimento de dúvidas, poderão ser exigidos ainda, em qualquer fase do processo licitatório documentos ou 
informações complementares.  
c) A critério da autoridade competente, a presente licitação poderá ser transferida ou anulada no todo ou em parte, sem que, por 
este motivo os interessados tenham direitos a indenizações de qualquer natureza. 
d) Na ocorrência de o adjudicatório não queira atender a ordem de fornecimento do setor competente o prazo de 05 (cinco) dias 
do recebimento do aviso da adjudicação ou desistir de fornecer o objeto da licitação, a Prefeitura poderá convocar para substituir o 
licitante vencedor, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo nas condições propostas 
pelo primeiro classificado.                                   
e) Os pedidos de esclarecimentos deverão ser formulados por escrito e a resposta correspondente será encaminhada através 
de circular a todos aqueles que participarem do certame. 
f) Os casos omissos serão sempre resolvidos de acordo com a lei 8666/93, atualizadas pela Lei 8883/94 e suas alterações em 
vigor. 

 
14 - DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Salgueiro para dirimirem quaisquer procedências oriundas da presente carta-convite. 

 
Salgueiro, 10 de março de 2021. 

 
ÂNGELO ESTEVÃO PEREIRA 

PRESIDENTE DA CPL 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 

CARTA  DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 

À  
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal do Salgueiro 
Rua; Joaquim Sampaio, 279 Salgueiro -PE. 
 
Objeto: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica, para Prestação de Serviços de mão de obra nas divisórias e parte elétrica da 
Prefeitura (sede). 
 
Assunto: Credenciamento 
 
       Prezado Srs: 
            Pela presente credenciamos ________________________________________________  Identidade nº 
___________________, CPF nº __________________________, residente e domiciliado a rua 
_____________________________________________, na cidade de: _________________________________  para representar 
esta empresa na licitação em referência ,com poderes para assinar  quaisquer    documentos  relacionados com a licitação em 
inclusive receber intimações, interpor recursos  ou impugnações ou desistir de sua interposição, praticando todos os demais atos 
necessários, relacionados com o citado certame.  
 
 

 
___________________________________________________ 

Proponente 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1.0 - OBJETIVO 
   

1.1 – Contratação de pessoa física ou empresa para o serviço de mão de obras nas divisórias da Prefeitura (sede). 

    2.0 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
   

2.1 – A contratação de empresa na prestação de serviços do item 1.0 faz-se necessário para que as partes estruturais 
(divisórias) e a parte eletrica que estão danificadas, sejam reparadas para um melhor atendimentos aos nossos municipes.  

    

      3.0 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
   

3.1 - A contratação objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  

    4.0 – CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO  
   

4.1 – A Autoridade Competente expedirá Ordem de Serviço e encaminhará a Contratada. 

4.2 – Recebidas a Ordem, a Contratada deverá instalar imediatamente os serviços nos locais especificados nas 
especificações deste Termo de Referência, obedecendo as instruções da Secretaria de Administração. 

4.3 – A Contratada deverá prestar suporte para manutenção em qualquer área que em desigualdade com a planilha de 
especificação e preços. 

4.3.1 - Manutenção no serviço se houver defeitos no período de garantia; 

4.3.2 - Atendimento presencial da Contratada é fundamental para ver os reparos danificados antes da vigência de garantia; 

4.3.3 - Apresentação detalhada de todos os procedimentos e informações necessárias ao acionamento do seu serviço de 
suporte para solução de problemas; 

4.3.4 - Serviços de reparo serão realizados de segunda a sexta, dentro da garantia conforme contrato.  

4.7 – Os serviços serão fiscalizados pela Secretaria de Administração que atestará o recebimento através de aposição de 
carimbo na Nota Fiscal. 

4.8 – Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestará as Notas Fiscais através de aposição de carimbo com 
assinatura e as encaminhará ao setor competente para pagamento. 

4.9 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

4.9.1 – Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) e liquidada(s); 

4.9.2 – Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

4.10 – Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, o setor competente, efetuará o pagamento das 
faturas até o décimo dia útil da apresentação das mesmas na Tesouraria Municipal. 

4.11 – Os pagamentos serão efetuados com os seguintes recursos financeiros: RECURSOS PRÓPRIOS. 

Convênio:  
 Órgão:  04 
 Unid. Orçamentária: 01 
 Proj. Ativ:  2430 
 Elemento: 3.3.30.36/3.3.90.39  

      5.0 – ESPECIFICAÇÕES  
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Item  Especificação  Unid Quant  V.Unit   V.total  

01 

Serviço de mão de obra das divisórias 
do gabinete do prefeito, diretoria de 
arrecadação, conserto de 23 paineis 
alcatex com Fechadura tubular para 
divisórias, permite maior privacidade 
em ambientes como salas de reuniões 
ITENS INCLUSOS: 
01 Fechadura Tubular 90mm  
03 Chaves 
02 Parafusos 
Aplicação de veneno para evitar a 
proliferação de cupim.   

Serviço 1  R$   11.587,67   R$   11.587,67  

02 
 Serviço de eletricista para organizar a 
parte elétrica do prédio da prefeitura 

Serviço 1 
 R$     1.266,67   R$     1.266,67  

VALOR 
TOTAL     

  
   R$   12.854,33  
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
 
 

À  
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal do Salgueiro 
Rua; Joaquim Sampaio, 279 Salgueiro -PE. 
 
Objeto: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica, para Prestação de Serviços de mão de obra nas divisórias e parte elétrica da 
Prefeitura (sede). 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2021 CARTA-CONVITE N° 001/2021 
  

 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO 
UNIT. 

VALOR 
GLOBAL 

01 Serviço de mão de obra das divisórias do 
gabinete do prefeito, diretoria de 
arrecadação, conserto de 23 paineis alcatex 
com Fechadura tubular para divisórias, 
permite maior privacidade em ambientes 
como salas de reuniões 
ITENS INCLUSOS: 
01 Fechadura Tubular 90mm  
03 Chaves 
02 Parafusos 
Aplicação de veneno para evitar a 
proliferação de cupim.   

 
 

Serviço 

 
 

1 

  

02  Serviço de eletricista para organizar a parte 
elétrica do prédio da prefeitura 

Unid 1   

Total Geral  

 
 
 

RAZÃO SOCIAL/NOME COMPLETO DO LICITANTE: 
N.º DO CNPJ/ CPF. 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE/FAX: 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ______(não inferior a sessenta dias) 
DADOS BANCÁRIOS: 

 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO V- MINUTA DE CONTRATO  
 

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de contratação de Pessoa Física ou Jurídica, para Prestação de Serviços de 
mão de obra nas divisórias e parte elétrica da Prefeitura (sede), que entre si celebram, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL 
DO SALGUEIRO, (Município de Salgueiro), pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 11.361.243/0001-71 localizada a 
Rua Joaquim Sampaio, 279- N. Sra. das Graças – Salgueiro/PE, neste ato, representada por seu Prefeito, MARCONES LIBÓRIO 
DE SÁ, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF: ------------- e do outro lado a--------------, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº------------, com sede à rua ---------------------, neste ato  representado 
por seu.............................................................., o Sr......................................................, brasileiro, casado, empresário, residente à 
rua......................................., portador do CPF nº............................ e RG n........................,º doravante aqui denominada 
CONTRATADA, tendo em vista a contratação, e ainda considerando o disposto na Lei nº 8.666 de 21.06.93 e de suas posteriores 
alterações, têm entre si justo e acordado o seguinte:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente contrato é a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica, para Prestação de Serviços 
de mão de obra nas divisórias e parte elétrica da Prefeitura (sede), conforme Termo de Referência constante no anexo II da Carta-
Convite.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO - O valor global deste Contrato será de R$  -------------------, sendo que a Contratante pagará 
ao contratado os serviços constate na planilha especificação de preços anexo III do Processo Licitatório Nº 016/2021 - Convite Nº 
001/2021.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO - O pagamento será feito até o décimo dia útil após a conclusão do serviço, através 
de nota fiscal, atestada pela Secretaria de Finanças. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Incidirão sobre o valor bruto, atestado pela Secretaria de Finanças, mensalmente os seguintes impostos: 
ISS, INSS e IRPJ. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
Os recursos necessários para manutenção das despesas do presente contrato correrão por a seguinte dotação orçamentária. 
Proj. Ativ: 2430 
Elemento: 3.3.90.39 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES - A Contratada obriga-se a prestar os serviços objeto do presente Contrato, na forma 
estabelecida, no anexo II Termo de Referência e Planilha de Especificações e Preços, ficando por sua conta e risco, os danos 
causados a terceiros. 
PARAGRAFO ÚNICO –  O  Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultante 
da execução do Contrato, não transferindo à contratante em caso de inadimplência do contratado a responsabilidade por seu 
pagamento nem poderá onerar o objeto do Contrato nos termos do art.71 da 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá sua vigência 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo. 
PARAGRAFO UNICO – Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na ocorrência 
de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, nos termos da Lei 8.666/93 em sua atual redação.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RECISÃO - O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, se a 
contratada não cumprir qualquer cláusula do presente contrato, e se os serviços não forem executados conforme o estabelecido, 
não ensejando a contratada qualquer tipo de indenização. 
 
CLAUSULA OITAVA – PENALIDADES - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia 
defesa aplicar ao Contratado ao seu Critério, quaisquer das sanções previstas no Art. 87 e incisos da Lei Federal 8.666/93  de 
23/06/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DO FORO - Que as partes elegem o Foro da cidade de Salgueiro para dirimirem qualquer procedência 
oriunda do presente contrato. 
 
 E, por estarem juntos e contratados, e para que produza seus efeitos legais, assinamos o presente contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Salgueiro – PE, _____de _______2021. 
 

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ  
PREFEITO - Contratante 

CONTRATADA 
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ANEXO VI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORDEM DE SERVIÇO 
 

 
 
 
 
                                              Autorizo o inicio dos serviços___________________________________________ Constante no 
anexo II da Carta-Convite nº /2021, através de Contrato.  
 
 
 

 
Salgueiro, ____ de ________ de 2016. 

 
 
 

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ  
PREFEITO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


