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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 053/2018 

Data da abertura das propostas: 26/12/2018 às 13:00hs 

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Administração 

 

O Município de Presidente Juscelino, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Administração, torna publico, 

para conhecimentos dos interessados, que fará realizar, 

através da Comissão Permanente de Licitações, localizada 

na Rua Drº Paulo Salvo, nº 150, Centro, Presidente 

Juscelino/MG, licitações na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, 

do tipo TÉCNICA E PREÇO, sendo o regime de execução 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,  a seguir especificada, de 

conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com 

suas respectivas alterações posteriores, Lei Complementar 

147/2014 e Lei Municipal nº 3.291, de 18 de junho de 

2014, mediante as condições estabelecidas no presente 

instrumento convocatório. 

 

1. DA LEGISLAÇÃO 

 

1.1 A presente TOMADA DE PREÇOS reger-se-á pela Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e pela Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, com suas respectivas 

alterações posteriores, Lei Complementar 147/2014 e Lei 

Municipal nº 3.921, de 18 de junho de 2014. 

 

2- OBJETO 
 

2.1 O objeto da presente licitação é a Contratação de 

empresa para prestação de serviços técnicos 

especializados em Assessoria e Consultoria Técnico 

Contábil, para atendimento das demandas do Município de 

Presidente Juscelino/MG. Recurso Próprio, conforme 

relacionado no anexo II, parte integrante deste edital. 

 

2.2 Constituem anexos deste instrumento convocatório, 

dele fazendo parte integrante: 
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 Anexo I- Documentos Exigidos para Obtenção de 

Certificado de Registro Cadastral; 

 Anexo II- Detalhamento do Objeto; 

 Anexo III - Modelo de Procuração; 

 Anexo IV - Modelo de Declaração de inexistência de 

fato superveniente impeditivo da habilitação 

 Anexo V - Modelo de Cumprimento do art. 7º, inciso 

XXXIII da CF/88. 

 Anexo VI - Declaração de que a licitante não possui em 

seus quadros, profissionais com vinculo empregatício com 

o Município de Presidente Juscelino. 

 Anexo VII - Modelo de Declaração de que a empresa 

Licitante conhece todas as informações e concorda com as 

condições estabelecidas no presente edital. 

 Anexo VIII - Declaração de Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte e Microempreendedor Individual,  

 Anexo IX - Planilha de Formação de Preços e Prazos; 

 Anexo X - Minuta Contratual. 

 

3- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

 3.1 O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) 

meses, contados a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais períodos nos termos do 

art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

4- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

 4.1 Poderão participar da presente TOMADA DE PREÇOS os 

Licitantes regularmente cadastrados como fornecedores da 

Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino e os que, 

não estando cadastrados, providenciarem a documentação 

necessária para cadastramento, conforme Artigos 28 a 31 

da Lei 8.666/93, até 03 (três) dias úteis antes de findar 

o prazo de entrega das propostas. 

 

 4.2  É vedada a participação de consórcio ou grupo de 

empresas nacionais ou estrangeiras. 

 

 4.3 A Licitante deverá possuir no escopo de seu 

estatuto social, objetivo social condizente com o 

objeto desta licitação e comprovar possuir os 

requisitos mínimos exigidos para qualificação. 

 

 4.4 Não poderá participar desta Tomada de Preços a 
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Licitante que tiver incorrido nas penalidades 

previstas no artigo 87, incisos III e IV da Lei n.º 

8.666/93 e ou estiver sob processo de falência ou 

concordata. 

 

 4.5 A observância das vedações contidas neste subitem 

é de inteira responsabilidade da Licitante e, pelo 

descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

 

 4.6 Em se tratando de Microempresa – ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição será 

efetuada mediante certidão expedida pela Junta 

Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não 

aplicação dos efeitos da lei complementar n°. 

123/2016. 
 4.7 Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor 

individual, a comprovação desta condição será efetuada 

mediante a apresentação do Certificado da Condição de 

Micro Empreendedor Individual – CCMEI. 
 

 4.8 As certidões descritas nas alíneas “4.5” e “4.6” 

apresentadas após o dia 31 de janeiro do decorrente 

ano terão, obrigatoriamente, que terão sido emitidas 

no exercício em curso. Devendo ser apresentadas fora 

dos envelopes. 
 

 4.9 Poderá a licitante apresentar envelopes através 

da Empresa Brasileira de correios e Telégrafos ou por 

representante não credenciado, ficando a licitante 

obrigada a apresenta-los até hora e data estabelecida 

na clausula primeira deste Edital. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

 

 5.1 Qualquer cidadão poderá solicitar 

esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato 

convocatório do presente certame, protocolizando o 

pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para o recebimento das propostas, no endereço 

discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo a 

Comissão decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) 

dias úteis. 

  
 5.2Caso seja acolhida a petição contra o ato 

convocatório, será designada nova data para realização 

do certame. 

 5.3 Decairá do direito de impugnar os termos do 
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presente edital o licitante que não apontar as falhas 

ou irregularidade supostamente existente no edital até 

o segundo dia útil que antecedem á data de realização 

do certame. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto 

vício não suspenderá o curso do certame. 

 

6. ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 

 

 6.1 Os envelopes exigidos nesta Tomada de Preços 

deverão ser entregues e protocolados até às 13h00min, 

do dia 26/12/2018, no Setor de Licitações, localizado 

na Rua Drº Paulo Salvo, n° 150, no prédio da 

Prefeitura Municipal, Centro, Presidente Juscelino/MG. 

 

 6.2 Os documentos de habilitação e as propostas 

técnicas e de preço deverão ser apresentados por 

preposto da LICITANTE com poderes de representação 

legal, através de procuração publica ou particular com 

firma reconhecida. 

 

7. ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

 

 7.1 Os envelopes serão abertos às 13:00h, do dia 

26/12/2018, na sala da CPL - Comissão Permanente de 

Licitações, no endereço acima mencionado. 

 

8. ENVELOPE Nº 01- DOCUMENTAÇÃO 

 
 8.1 Os interessados em participar do certame deverão 

apresentar, em envelope lacrado, os documentos 

mencionados no item 8.2, contendo em sua parte externa 

os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro Comercial no caso de empresa individual, 

Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL 

LICITANTE:……………………………………………………………………………………… 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018 

ABERTURA DIA: 26/12/2018 ÀS 13:00HS 

ENVELOPE Nº 01- DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 
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no caso de MEI ou Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social da Empresa e ultima Alteração Contratual ou 

Contrato Consolidado, em se tratando de sociedades 

comerciais. No caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores. O 

objetivo social tem que estar condizentes com o objeto da 

licitação; 

b) no caso de sociedades civis, inscrição do ato 

constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.2.2 Relativos à Habilitação Jurídica: 

A) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ); 

 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda 

Nacional, expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), abrangendo 

inclusive as contribuições previdenciárias e de 

terceiros (Prova de regularidade relativa à 

seguridade social); 

 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal sede da 

empresa participante; 

 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa 

Econômica Federal; 

 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

emitida pela Justiça do Trabalho ou comprovação de 

regularidade perante a Justiça do Trabalho através da 

Certidão Positiva com efeitos de Negativa. A certidão 

deve ser emitida em caráter nacional; 
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8.2.3 – Relativa à Qualificação Técnica. 

a) Registro da empresa Licitante no Conselho Regional 

Contabilidade - CRC, atualizado de acordo com a última 

alteração contratual; 

 

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrado no Conselho Competente; 

 

c) Somente serão aceitos atestados que atendam às 

formalidades expressas nos §§ 1º e 3º do artigo 30, da 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

  
 8.2.4 Relativa à Qualificação Econômico-financeira 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata 

expedida pelo distribuidor judicial do foro da pessoa 

jurídica ou Certidão judicial civil negativa, expedido 

nos últimos 90(noventa) dias; 

 

a.1)  No caso de certidão de recuperação judicial 

positiva, a licitante deverá junto da certidão, sob 

pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o 

plano de recuperação expressamente prevê a 

participação da empresa em contratações públicas, bem 

como que referido plano foi homologado judicialmente. 

 

b) Cópia autenticada de documento arquivado na Junta 

Comercial ou outro órgão, demonstrando que a Licitante 

é possuidora de Capital Social Mínimo ou Patrimônio 

Liquido Mínimo de R$ 12.987,99 (doze mil novecentos 

oitenta e sete reais e noventa e nove centavos); 

 

c) Cópia do Balanço Patrimonial e DRE (Demonstração de 

Resultados do Exercício) referentes ao último 

Exercício Social (2017), que comprovam a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados monetariamente, quando encerrados há mais 

de 03 (três) meses da data da apresentação da 

proposta, tomando como base a variação, ocorrida no 

período do INDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE 

INTERNA-IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas 

– FGV ou outro indicador que o venha substituir, 

assinados pelo representante legal e pelo contador com 

CRC ou registrado no órgão competente, que comprovem a 
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boa situação financeira da Empresa, sendo vedado a sua 

substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios. 

Microempresas e Pequenas Empresas, optantes pelo 

SIMPLES ou pelo regime de Lucro Presumido, não estão 

desobrigadas das exigências anteriores. 

 

d) Se necessária a atualização monetária do Balanço 

Patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com os 

documentos em apreço, o Memorial de Cálculo 

correspondente, assinado pelo representante legal da 

empresa licitante e por profissional de contabilidade 

habilitado e devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC. 

Observação: Serão também aceitos como na forma da lei 

o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim 

apresentados: 
 

I.Sociedade regida pela lei Federal n° 6.404/1976 

(Sociedade Anônima): Publicados em Diário Oficial, ou 

publicados em jornal de grande circulação, ou por 

fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da empresa, ou em outro órgão 

equivalente; 

 

II. Sociedades cadastradas no Sistema Público de 

Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar, na 

forma da lei, a seguinte documentação, extraída das 

fichas do livro Digital: 

 
-Termo de Abertura e Encerramento do Livro Digital; 

-Balanço Patrimonial; 

-Demonstrativo de Resultado do Exercício; e 

-Recibo de entrega emitido pelo SPED. 

 

III- Sociedades criadas no exercício em curso: 

Fotocopia do Balanço de Abertura, devidamente 

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da empresa, ou em outro órgão 

equivalente; 

 

e) Os documentos relativos ao Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis somente serão aceitos se 

publicados em jornais oficiais (publicação original ou 

cópia autenticada que possibilitem inclusive a 
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identificação do veículo e a data da publicação), ou 

cópias autenticadas retiradas do Livro Diário 

registrado na Junta Comercial, Cartório de Registro de 

Pessoa Jurídica, ou em outro órgão equivalente, 

contendo assinatura do representante legal da empresa 

licitante e do profissional de contabilidade 

habilitado e devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC. 

 

f) O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 

apresentadas para fins de habilitação após o último 

dia útil do mês de maio do corrente ano serão 

obrigatoriamente do exercício imediatamente anterior. 

 

g) As licitantes deverão apresentar, no mínimo, os 

seguintes índices:  

Índice de Liquidez Corrente (ILC) ≥1,0 

Grau de Endividamento (GE) ≤ 1,00 

Grau de Liquedez Geral (ILG) ≥1,00 

 

ILC= AC/PC 

GE= (PC+ELP)/AT 

ILG= (AC+RLP)/PC+ELP 

Onde: 

 

AC: Ativo Circulante 

PC: Passivo Circulante 

AT: Ativo Total 

ELP: Exigível em Longo Prazo 

RLP: Realizável em Longo Prazo 

 

Outros Documentos: 

 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente 

impeditivo da habilitação (anexo IV); 

 

b) Declaração da licitante de que não possui em seu 

quadro de pessoal empregado(s) com menos de 

18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de 16(dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 

inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93 (anexo V); 

 

c) Declaração de que a empresa participante conhece 

todas as informações e concorda com as condições 
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estabelecidas no presente edital (anexo VII); 

 

d) Declaração de que não possui entre seus sócios e 

nem em seu quadro pessoal, funcionários com vínculo 

empregatício com a Prefeitura Municipal de Presidente 

Juscelino (ver modelo no Anexo VI); 

 

e) Para efeitos da Lei Complementar nº. 123/06, Lei 

Complementar 147/2014 e Lei Municipal n° 3.921, de 18 

de junho de 2014, o micro empreendedor individual, as 

microempresas e/ou empresas de pequeno porte deverão 

apresentar, além dos documentos mencionados no item 

8.2. deste Edital, a declaração constante do Anexo 

VIII – Declaração para micro empreendedor individual, 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

e.1) A falsidade de declaração prestada, objetivando 

os benefícios da Lei Complementar nº. 123/06, Lei 

Complementar 147/2014 e Lei Municipal n° 3.921, de 18 

de junho de 2014, caracterizará o crime de que trata o 

art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e da sanção 

administrativa prevista na Lei 8.666/93. 

 

F)Para uso dos benefícios da Lei Complementar nº. 

123/06, Lei Complementar 147/2014 e Lei Municipal n° 

3.921, de 18 de junho de 2014, as microempresas e 

empresas de pequeno porte e micro empreendedor 

individual, deverão apresentar toda a documentação 

exigida neste Edital, ainda que tais documentos 

apresentem alguma restrição. 

 

g) Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista de que trata o item 

8.2.2, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias 

úteis, contados da declaração de vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da 

administração municipal, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão das respectivas certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

 

h)A não-regularização da documentação no prazo 

previsto no item 8.2.7. implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultado à 
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Administração convocar para nova sessão pública os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para contratação, ou revogar a licitação. 

 

i)A documentação acima exigida deverá estar válida na 

data da sessão de abertura desta Tomada de Preços, 

observados a Lei Complementar nº. 123/06, Lei 

Complementar 147/2014 e Lei Municipal n° 3.921, de 18 

de junho de 2014. 

 

j)Os interessados poderão apresentar sua documentação 

através de cópias autenticadas. As cópias não 

autenticadas deverão vir acompanhadas dos respectivos 

originais para autenticação pela Comissão Permanente 

de Licitações - CPL. Não serão aceitos documentos em 

forma de "fax". 
 

8.2.5 Somente serão abertos os envelopes nº 02 

"PROPOSTA TÉCNICA" das licitantes que apresentarem 

corretamente os documentos exigidos nos envelopes nº 

01 “DOCUMENTAÇÃO", caso contrário, os mesmos serão 

devolvidos inviolados, com exceção das microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

 

8.2.5.1  Todos os documentos apresentados para 

habilitação deverão estar: 

 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos 

deverão estar em nome e com o CNPJ da matriz; 

 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos 

deverão estar em nome e com o CNPJ da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz; 

 

8.2.5.2 Serão aceitos documentos que expressem sua 

validade, desde que em vigor, ou, quando não declarada 

sua validade pelo emitente, expedido a noventa dias, 

no máximo, da data de julgamento, observados a LC 

123/2006 e LC 147/2014. 

 

8.2.5.3 Os documentos necessários à Habilitação 

deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas, 

por servidor público autorizado ou cópia acompanhada 
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do original para autenticação pelo Presidente ou por 

membro da Comissão de Licitação. 

 

8.2.5.4 A ausência ou a apresentação de documentos em 

desacordo com o previsto neste Edital inabilitará a 

proponente, impossibilitando a abertura do envelope n° 

02 “Proposta Técnica”. Os documentos acima mencionados 

não poderão ser substituídos por qualquer protocolo. 

 

8.2.5.5 Os documentos retirados pela Internet terão 

sua autenticidade certificada, para fins de 

habilitação. 

 

8.2.5.6 Após a fase de habilitação, não cabe 

desistência da proposta de preços, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

 

9. ENVELOPE Nº 02- PROPOSTA TÉCNICA: 

 

9.1 A proposta deverá ser entregue em envelope 

lacrado, preenchida em papel timbrado ou carimbado com 

o CNPJ da empresa, sem rasuras, devidamente datada e 

assinada, contendo em sua parte externa os seguintes 

dizeres: 

 

 
 

 

 

 

9.1.1 A Proposta Técnica será avaliada sob os seguintes 

aspectos: 

 

 9.1.2 Experiência dos profissionais contabilista 

(contadores e técnicos em contabilidade) integrantes 

da equipe técnica da licitante proponente pelos 

seguintes quesitos: 

 

A) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO(S) CONTABILISTA(S): 
 

1) Se a proposta for juntada 01 comprovante, serão 

atribuídos 05 pontos; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG 
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2) Se a proposta for juntada 03 comprovantes, serão 

atribuídos 10 pontos; 

3) Se a proposta for juntada 06 comprovantes, serão 

atribuídos 15 pontos; 

4) Se a proposta for juntada 09 comprovantes, serão 

atribuídos 25 pontos; 

 

A.1) Para pontuar no quesito “EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

DO (S) CONTABILISTA (S)” a licitante deverá apresentar 

declaração, atestado ou certidão emitido pelo 

respectivo órgão da Administração Pública à qual 

presta ou prestou serviços de assessoria e consultoria 

Técnico Contábil, compatível com o objeto licitado, 

devendo constar o período de vigência, o nome do 

profissional indicado e nome da empresa licitante. 

 

A.2) O documento apresentado neste quesito não poderá 

se referir a um mesmo órgão já utilizado para fins de 

pontuação. 

  

A.3) Nesse quesito serão considerados os quantitativos 

de comprovante, devendo cada declaração, atestado ou 

certidão em nome do profissional indicado conter, no 

mínimo, 06(seis) meses de tempo de serviço prestado. 

 

A.4) Cada profissional poderá pontuar uma única vez 

neste quesito. 

 

  B) PÓS GRADUAÇÃO: 

 

1) Se à proposta for juntada 01 titulo de 

especialização, serão atribuídos 05 pontos; 

2) Se à proposta for juntada 02 títulos de 

especialização, serão atribuídos 10 pontos; 

3) Se à proposta for juntada 03 títulos de 

especialização, serão atribuídos 15 pontos; 

4) Se à proposta for juntada 04 títulos de 

especialização, serão atribuídos 25 pontos; 

 

  C) ATIVIDADE DOCENTE: 

 

1) Se a proposta for juntada 01 ou mais comprovantes, 

serão atribuídas 25 pontos. 

 

C.1) Para pontuar no quesito ATIVIDADE DOCENTE a 

licitante deverá apresentar declaração, atestado ou 
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certidão em nome do profissional emitida em papel 

timbrado da instituição de ensino superior, contrato 

de prestação de serviços, carteira de trabalho ou uma 

ficha de emprego junto á respectiva instituição á qual 

lecione ou lecionou em curso de graduação disciplinar 

compatível com objeto licitado e conste 

obrigatoriamente o nome da disciplina e a respectiva 

carga horária. 

C.2) O profissional indicado deverá ter no minimo 

02(dois) anos de docência. 

 

    D) CURSOS MUNISTRADOS 
 

1) se a proposta for juntado 02 comprovantes, serao 

atribuidos 05 pontos; 

2) se a proposta for juntado 04 comprovantes, serao 

atribuidos 10 pontos; 

3) se a proposta for juntado 06 comprovantes, serao 

atribuidos 15 pontos; 

4) se a proposta for juntado 07 comprovantes ou mais, 

serao atribuidos 25 pontos; 

D.1) Para pontuar no quesito CURSOS MINISTRADOS, a 

licitante deverá apresentar atestado, certidão ou 

declaração emitido pelo órgão da Administração 

Pública, que comprove a ministração de curso, palestra 

e treinamento compativel com o objeto da presente 

licitação. 

 

9.2. Todos os documentos apresentados para a obtenção 

de pontuação da equipe técnica poderão se referir 

ao(s) sócio(s), empregado(s), ou contratado(s), 

devendo ser comprovado obrigatoriamente o vínculo do 

profissional contabilista junto a empresa mediante a 

apresentação de contrato de prestação de serviço, 

carteira de trabalho, ficha de empregado ou 

compromisso de, caso a empresa ser vencedora, assumir 

a responsabilidade técnica pela execução dos serviços 

objeto desta licitação, e no caso do(o) sócio(o) 

mediante apresentação do contrato social e todas as 

alterações contratuais registradas ou contrato social 

consolidado. 

 

9.2.1.1 Além de comprovar o vínculo do profissional 

contabilista, a proponente deverá apresentara 
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respectiva certidão de regularidade de cada 

profissional emitida obrigatoriamente pelo Conselho 

Regional de Contabilidade, sob pena de não ser 

pontuado no quesito ao que fora apresentado. 

 

9.2.1.2 Os profissionais poderão obter pontos uma 

única vez no mesmo quesito, limitada sua participação 

em até três quesitos diversos. 

 

9.2.1.3 A pontuação total será apurada por meio da 

soma dos pontos obtidos nos quesitos EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL DO (S) CONTABILISTA (S), PÓS GRADUAÇÃO, 

ATIVIDADE DOCENTE, e CURSOS MINISTRADOS cuja pontuação 

máxima será 100 pontos. 

 

9.2.2 Experiência da licitante na prestação de 

serviços de Assessoria e Consultoria junto à 

administração Pública, Relacionados ao Objeto Desta 

Licitação, pelos seguintes quesitos: 

 

9.2.2.1 Visando a obtenção de pontos para o quesito 

“Experiência na Prestação de Serviços de Assessoria e 

Consultoria junto à Administração Publica, 

Relacionados ao Objeto Desta Licitação”, as licitantes 

deverão apresentar Atestado, Certidão ou Declaração 

firmado pela empresa licitante com a Administração 

Pública, relacionados ao objeto desta licitação. 

 

9.2.2.2 Cada empresa licitante poderá obter, neste 

item, o máximo de 100(cem) pontos, observados os 

critérios de julgamento estabelecidos. 

 

9.2.2.1 A pontuação será atribuída a cada uma das 

licitantes, de acordo com a documentação apresentada, 

observando os seguintes critérios: 

 

9.2.2.2 O atestado, a declaração e certidão 

apresentado, deverá ser emitido em papel timbrado do 

respectivo órgão, conter o nome e cargo da pessoa 

competente que assinar. 

 

9.2.2.3 Para cada 12 meses completos de serviços 

prestados para a Administração Pública será atribuído 

1,5(um e meio)pontos. 

 

9.2.2.4 O limite máximo de tempo atribuível para o mesmo 
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órgão será de 60 (sessenta) meses. 

 

9.2.2.5 Para comprovar a quantidades de contratos, 

relacionados ao objeto desta licitação, a licitante 

deverá apresentar cópia autenticada dos Contratos 

firmados com a Administração Pública, ou apresentar 

Atestado, Certidão ou Declaração, emitido por órgão da 

Administração Pública, que demonstre a prestação de 

serviços compatíveis com o objeto deste edital, 

devendo o documento constar obrigatoriamente o período 

de vigência. 

 

9.2.2.6 Em caso de apresentação de Termo Aditivo, este 

deverá vir acompanhado do respectivo Contrato para que 

seja atribuída a respectiva pontuação. 

 

9.2.2.7 As declarações, Atestados e Contratos 

apresentados, deverão ser emitidos em papel timbrado 

do respectivo órgão, devendo ainda ser firmado por 

pessoa competente. 

 

9.2.2.8 Os documentos de comprovação poderão ser 

apresentados em sua via original ou ainda em cópia 

devidamente autenticada por cartório ou por servidor 

da Administração. 

 

9.2.2.9 Na verificação dos atestados, a Comissão 

certificará se os serviços prestados são compatíveis 

com o objeto da presente licitação. 

 

10. ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

10.1 A proposta de preços deverá ser entregue em 

envelope lacrado, preenchida em papel timbrado ou 

carimbado com o CNPJ da empresa, sem rasuras, 

devidamente datada e assinada, contendo em sua parte 

externa os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 fazer menção ao número desta Tomada de Preço e 

conter a razão social da licitante, o CNPJ, número(s) 
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de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o 

respectivo endereço com CEP, bem como a indicação do 

banco, a agência e respectivos códigos e o número da 

conta onde deseja receber os seus créditos; 

 

10.3 conter o nome, estado civil, profissão, número do 

CPF e do documento de Identidade, domicílio e cargo na 

empresa, da pessoa que ficará encarregada da 

assinatura do Contrato; 

 

10.4 A proposta deverá satisfazer na forma e no conteúdo 

as exigências deste instrumento convocatório e 

obrigatoriamente os seguintes: 

 

10.5 Modalidade e número da licitação: Tomada de Preços 

n.º. 009/2018; 

 

10.6 Técnica e Preço, tendo como regime de execução 

Empreitada por preço global; 

 

10.7 Indicação do prazo de validade da Proposta, que 

deverá ser de, no mínimo, de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de apresentação da mesma; 

 

10.8 O A proposta deverá ser apresentada em moeda 

corrente nacional, devendo incluir impostos, taxas, 

seguro e outros encargos que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto licitado, com preços 

explicitados unitariamente, possuindo apenas 02 (dois) 

dígitos centesimais após a vírgula, conforme art. 1º, 

§ 2º da Lei nº. 9.069 de 29 de junho de 1995. Em caso 

de divergências entre o preço unitário e o preço 

total, prevalecerá o primeiro, do mesmo modo que 

prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor 

numérico. 

 

10.9 A não indicação de parcelas referentes aos 

impostos, taxas, seguro e outros encargos pressupões 

que o preço já os inclui. 

 

10.10 Nos preços apresentados deverão estar 

contemplados: salários, fretes, tributos, 

contribuições, transporte, mão-de-obra, materiais e 

outras despesas de qualquer natureza que se fizerem 

indispensáveis ao perfeito atendimento ao objeto desta 

Tomada de Preços. 
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10.11 No caso de participação no certame de micro 

empreendedor individual, empresas de pequeno porte e 

ou de microempresas, na hipótese de empate, será 

observado o disposto na Lei Complementar nº. 123/06, 

Lei Complementar 147/2014 e Lei Municipal n° 3.921, de 

18 de junho de 2014. 

 

11 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 

 

11.1 O processamento desta licitação estará a cargo da 

Comissão Permanente de Licitações. 

 

11.2 O não comparecimento de qualquer Licitante às 

reuniões, não impedirá que as mesmas se realizem. 

 

11.3 Os trabalhos da sessão pública para abertura dos 

envelopes obedecerão aos trâmites estabelecidos nos 

subitens seguintes: 

 

11.4 Para a boa conduta dos trabalhos, cada LICITANTE 

deverá se fazer representar por um único 

representante. 

 

11.5 Poderá se manifestar no processamento da 

licitação, em nome da empresa Licitante, tão somente 

seu dirigente, preposto ou procurador, credenciado 

através de documento entregue, no ato, à Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

11.6 A Comissão eliminará da licitação a empresa que 

não houver protocolado os invólucros no horário e data 

mencionados no item “6” deste Edital. 

 

11.7 Na presença das PROPONENTES e demais pessoas que 

quiserem assistir à sessão, a COMISSÃO de posse dos 

invólucros devidamente fechados, contendo os 

Documentos de Habilitação e as Propostas Técnicas e de 

Preços, procederá ao início dos trabalhos. 

 

11.8 Os membros da COMISSÃO e os representantes das 

LICITANTES, examinarão e rubricarão todas as folhas 

dos Documentos de Habilitação, Proposta Técnica e 

Propostas de Preços apresentados. 

 

11.9 Proceder-se-á a abertura dos envelopes 01 – 
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, com lavratura da respectiva 

ata. 

 

11.10 A COMISSÃO poderá, ao seu exclusivo critério, 

proclamar, na mesma sessão, o resultado da 

habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando 

cientificados os interessados. 

 

11.11 Proclamado o resultado da habilitação, e 

decorrido o prazo para interposição de recurso, ou no 

caso de renúncia do direito recursal, a COMISSÃO 

procederá à abertura das Propostas Técnicas das 

LICITANTES habilitadas. 

 

11.12 Os recursos em qualquer fase da licitação serão 

interpostos e julgados com estrita observância da lei 

de licitação, em especial o art.109. 

 

11.13 A COMISSÃO devolverá os envelopes de Propostas 

Técnica e Preços às LICITANTES inabilitadas, mediante 

recibo, se não houver recursos ou, se houver, após sua 

denegação. 

 

12– ABERTURA DOS ENVELOPES 02 - “PROPOSTA TÉCNICA” 

 

12.1. Os envelopes “PROPOSTA TÉCNICA” das Proponentes 

habilitadas serão abertos a seguir no mesmo local, 

pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja 

renúncia expressa de todos os Proponentes de 

interposição de recursos de que trata o art. 109, I, 

“a”, da Lei Federal nº 8.666/93. Caso contrário, a 

data da abertura será comunicada às Proponentes 

através de publicação em jornal, após julgado o 

recurso interposto, ou decorrido o prazo de 

interposição. 

 

12.2 Uma vez abertos os envelopes, as propostas serão 

tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas 

quaisquer providências posteriores tendentes a sanar 

falhas ou omissões, não podendo as mesmas serem 

devolvidas após a fase de habilitação. 

12.3 Os documentos contidos nos envelopes nº 02 

“PROPOSTA TÉCNICA”, serão examinados e rubricados 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem 

como pelas Proponentes ou  seus representantes 

presentes, procedendo-se a seguir à apuração da 
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pontuação total da proposta técnica. 

 

12.4 O resultado, bem como ocorrências desta sessão serão 

lavrados em ata. 

 

13– ABERTURA DOS ENVELOPES 03: PROPOSTA DE PREÇO 

 

13.1 Os envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” das Proponentes 

habilitadas serão abertos a seguir no mesmo local, 

pela 13.2 Comissão Permanente de Licitação. Caso 

contrário, a data da abertura será comunicada às 

Proponentes através de publicação em jornal. 

 

13.3 Uma vez abertos os envelopes, as propostas serão 

tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas 

quaisquer providências posteriores tendentes a sanar 

falhas ou omissões, não podendo as mesmas serem 

devolvidas após a fase de habilitação. 

 

13.4 As propostas contidas nos envelopes 03 PROPOSTA 

DE PREÇO, serão examinadas e rubricadas pelos membros 

da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas 

Proponentes ou seus representantes presentes, 

procedendo-se a seguir à leitura dos preços e 

condições oferecidas. 

 

13.5 Desta fase será lavrada ata circunstanciada a 

respeito, devendo toda e qualquer declaração constar 

obrigatoriamente da mesma. 

 

13.6 Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento 

e a mesma não puder ser realizada no dia, será marcada 

a data da divulgação do resultado pela Comissão 

Permanente de Licitação, através de publicação em 

jornal. 

 

14. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 

 14.1 Avaliação dos Documentos de Habilitação: 
 

A) O julgamento desta Tomada de Preços estará a cargo da 

Comissão Permanente de Licitações. 

 

B) O julgamento referente à habilitação das Licitantes 

será realizado baseando-se nos Documentos constantes no 

Envelope de Habilitação, que devem estar de acordo com as 
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exigências à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, 

Qualificação Técnica, Qualificação Econômica e Financeira 

e Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal e demais exigências previstas neste 

Edital. 

 

C) Em se tratando de ME, MEI e EPP, havendo restrição 

na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da 

Administração Pública, para regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. 

 

D) A prorrogação do prazo para a regularização fiscal 

e trabalhista igualmente dependerá de requerimento, 

devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão. 

 

E) Entende-se por tempestivo o requerimento 

apresentado dentro dos 05(cinco) dias úteis 

inicialmente concedidos. 

 

F) A não regularização da documentação, no prazo 

previsto neste item, implicará decadência do direito a 

contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

G) A Comissão de Licitações reserva-se o direito de 

exigir, em qualquer época ou oportunidade, outros 

documentos ou informações complementares que julgar 

necessários ao perfeito entendimento e compreensão dos 

documentos apresentados. 

 

H) A Comissão Permanente de Licitações elaborará ata 

dos trabalhos que conterá síntese dos fatos ocorridos 

e do julgamento, onde indique ainda a ordem de 

classificação das Licitantes, submetendo todo o 

procedimento à homologação e adjudicação do Prefeito 

Municipal. 

 

I) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

Permanente de Licitações, observada a legislação em 

vigor. 

 

J) Nos termos da Lei Complementar nº. 123/06, Lei 



 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 
                                             ESTADO DE MINAS GERAIS 
                         Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – 39.245-000 

          CNPJ-17.695.057/0001-55- Email-presidentejuscelino.mg@gmail.com 

 

 

Nº_____ 

Complementar 147/2014 e Lei Municipal n° 3.921, de 18 

de junho de 2014, após a classificação final dos 

preços propostos, como critério de desempate, será 

dada preferência à contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte e microempreendedor 

individual, desde que o menor preço ofertado não seja 

de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

K) No caso de empate será verificado se a proposta 

apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno 

porte ou micro empreendedor individual é igual ou até 

10% (dez por cento) superior à proposta melhor 

classificada, ocasião na qual se procederá da seguinte 

forma: 

 

L) A microempresa ou empresa de pequeno porte ou micro 

empreendedor individual, melhor classificada será 

convocada pela Presidente da CPL para, no prazo máximo 

de 05(cinco) minutos apresentar, verbalmente, proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora, sob 

pena de preclusão, proposta essa que deve ser entregue 

no prazo de 01(um) dia útil, contado da comunicação do 

resultado lavrado em ata, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

M) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou 

empresa de pequeno porte ou micro empreendedor 

individual, na forma do subitem anterior, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na situação definida no subitem 14.1.10, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

 

N) No caso de igualdade dos valores apresentados pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte e micro 

empreendedor individual, que se encontrem no intervalo 

estabelecido no subitem 14.1.10 será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique àquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

 

O) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos 

nos subitens anteriores, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. 

P) Caso as microempresas e ou as empresas de pequeno 

porte e os micros empreendedores individuais não 
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tenham representantes presentes na reunião, elas não 

se beneficiarão da Lei Complementar nº. 123/06, Lei 

Complementar 147/2014 e Lei Municipal n° 3.921, de 18 

de junho de 2014. 

 

Q) Em caso de inabilitação de todos os Licitantes, 

poderá a Administração Pública, a seu critério, 

convocar as Licitantes para, no prazo de 08 (oito) 

dias úteis, apresentarem nova documentação, conforme 

dispõe o parágrafo único do artigo 48 da Lei nº 

8.666/93. 

 

R) De cada reunião a Comissão lavrará ata, com visto das 

Licitantes em que conste: 

 

     A) Nome das licitantes participantes; 

     B) Reclamações, impugnações; 

     C) Os nomes das licitantes eliminadas e os motivos; 
     D) Outros fatos de interesse. 

 

S) A Comissão Permanente de Licitações, a seu critério 

exclusivo, poderá suspender a reunião, a fim de que 

tenha melhores condições de analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data 

e/ou horário em que voltará a se reunir com os 

interessados, quando apresentará o resultado da 

questão em exame. 

 

14.2 Avaliação das Propostas Técnica: 

 

14.2.1 Para efeito de julgamento das Propostas 

Técnicas, será nomeada Subcomissão Técnica, pela 

Administração Pública Municipal, que será apta a 

avaliar as propostas apresentadas pelas proponentes, 

apresentando Parecer Técnico quanto as Propostas 

apresentadas; 

 

14.2.2 Para obtenção da NOTA TÉCNICA (NT) das licitantes 

será utilizada a seguinte fórmula: 

 

NT = (PTL x 100) / MPTL 

 

PTL: Pontuação Técnica do Licitante, observados os 

critérios do edital. (Soma dos pontos obtidos conforme 

previsto no Item 9.2). 
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MPTL: Maior Pontuação Técnica dentre os Licitantes 

participantes do certame. 

 

14.2.2.1 Será desclassificado o Licitante que não atingir 

60% (sessenta por cento) da pontuação total. 
 

14.2.2.2 A documentação apresentada poderá ser 

diligenciada, e em caso de falsidade nas informações, 

deverão ser tomadas as providências cabíveis, 

inclusive desclassificação do certame. 
 

14.2.2.3 Serão consideradas para julgamento, apenas as 

duas primeiras casas decimais da NT obtida. Ex: 

76,1475687 = 76,14. 

 

 14.2.3 Avaliação das Propostas de Preços: 
 

14.2.3.1 Serão desclassificadas as Propostas de Preços 

que apresentarem: 

 

a) Condições ilegais, omissões, erros e divergência ou 

conflito com as exigências deste Edital. 

b)Proposta em função da oferta de outro competidor na 

licitação. 

c)Preço unitário simbólico ou irrisório, havido assim 

como aquele incompatível com os preços praticados no 

mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

d) Que apresentem valor superior ao orçado pelo 
Município. 

E)Preços globais inexeqüíveis na forma do art. 48 da Lei 

das Licitações. 

 

14.2.3.2 Na proposta prevalecerá, em caso de 

discordância entre os valores unitário e global, o 

valor unitário. 

14.2.3.3 Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como 

o valor total proposto, eventualmente configurados nas 

Propostas de Preços, serão devidamente corrigidos, não 

se constituindo, de forma alguma, como motivo para 

desclassificação da proposta; 

 

14.2.3.4 Para obtenção da NOTA DE PREÇOS (NP) das 

licitantes será utilizada a seguinte fórmula: 

 

NP = (MPL x 100) / PL 

 

MPL: Menor Proposta apresentada pelas Licitantes. 
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PL: Proposta da Licitante 

 

14.2.3.4.1 Serão consideradas para julgamento, apenas 

as duas primeiras casas decimais da NP obtida. Ex: 

88,56785 = 88,56. 

 

 Classificação: 
 

14.2.3.4.2 A classificação far-se-á pela ordem 

crescente da pontuação obtida, sendo considerada 

vencedora a que obtiver a maior NOTA FINAL (NF), que 

será obtida através da seguinte fórmula: 

 

NF = (0,6 x NT) + (0,4 x NP) 
 

 

NT: Nota Técnica 

 

NP: Nota de Preço 

 

14.2.3.4.3Serão desclassificadas as Propostas de 

Preços que não atenderem às especificações e às 

exigências contidas neste Edital bem como aquelas que 

apresentarem preços excessivos ou manifestamente 

inexeqüíveis, consoante o disposto na Lei nº 8.666/93. 

 

14.2.3.4.4.6Não será levada em consideração para 

efeito de julgamento, a proposta que contenha vantagem 

não prevista no edital. 

 

14.2.3.4.5 Em caso de desclassificação de todos os 

licitantes, poderá a Administração, a seu critério, 

convocar as licitantes para, no prazo de 08 (oito) 

dias úteis, apresentarem nova documentação, conforme 

dispõe o § 3° do artigo 48 da Lei n° 8.666/93. 

 

15- DOS RECURSOS 

 

15.1 Das decisões proferidas pela Comissão, caberão 

recursos nos prazos e condições estabelecidas no art. 

109 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

15.2 Os recursos deverão ser dirigidos á Comissão 

Permanente de Licitação, interpostos mediante petição 

datilografada ou digitada, devidamente arrazoada e 
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subscrita pelo representante legal da recorrente, que 

comprovará sua condição como tal. 

 

16-RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

16.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão 

pela seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do orçamento 

vigente ou por outras dotações do mesmo programa para 

o orçamento vindouro: 

 

00007-100/ 02010010.0412100362.031.33903500000.100 

17-CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO: 

 

17.1 O faturamento será feito conforme execução dos 

serviços e o pagamento será efetuado mensalmente em 

até 30 (trinta) dias após apresentação e aceitação da 

Nota Fiscal/Fatura pela Secretaria de Governança de 

Controle Gestão e Transparência, transcorrido o prazo 

necessário para tramitação na Contabilidade do 

Município. 

 

17.2 Para efeito de cada pagamento, a nota 

fiscal/fatura deverá estar acompanhada da cópia das 

guias de quitação de débitos relativos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Prova de 

regularidade relativa à seguridade social – INSS. 

 

17.3 No caso de Prestador de Serviço de fora do 

Município de Presidente Juscelino, também deverá ser 

apresentado o RANFS - Registro Auxiliar de Nota Fiscal 

de Serviço. 

 

18- FISCALIZAÇÃO 

 

18.1 A Licitante Vencedora sujeitar-se-á à 

fiscalização por parte do Município, quanto à 

segurança, regularidade e eficiência dos serviços 

executados através da Secretaria de Governança de 

Controle Gestão e Transparência ou terceiros 

regularmente designados pelo Município. 

 

19- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 

 

19.1 A licitante vencedora deverá enviar um de seus 

técnicos as instalações do Município de Presidente 
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Juscelino para realizar 01(um) atendimento in loco 

mensal. 

 

19.2 Caso haja a necessidade de mais de um atendimento 

“in loco” por mês, as despesas de locomoção, hospedagem, 

alimentação do(s) técnico(s), correrão por conta do 

Município sendo fixado o valor de 

R$400,00(quatrocentos)reais por visita/técnico. 

 

19.3 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as 

obrigações assumidas, bem como manter em dia as 

obrigações sociais, previdenciárias e salários dos 

empregados; 

19.4 Assegurar, durante a execução, a proteção e 

conservação dos serviços prestados; 

 

19.5 Reparar, corrigir, remover ou substituir, 

imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte o 

objeto do contrato em que se verifiquem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução, 

independentemente das penalidades aplicáveis ou 

cabíveis; 

 

19.6 Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão 

pelo município, a inspeção dos serviços, em qualquer 

dia e horário, devendo prestar todos os 

esclarecimentos solicitados; 

 

19.7 Participar à fiscalização ou supervisão do 

município a ocorrência de qualquer fato ou condição 

que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços 

no todo ou em parte, indicando as medidas para 

corrigir a situação; 

 

19.8 Executar os serviços licitados, obedecendo 

rigorosamente às normas, bem como as instruções, 

especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo 

município; 

 

19.9 Substituir por exigência da fiscalização, à sua 

exclusiva conveniência, qualquer indivíduo do quadro 

de pessoal num prazo máximo de 24(vinte e quatro) 

horas; 

19.10 Responder por danos causados diretamente ao 

município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
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reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao 

acompanhamento pelo município; 

 

19.11 Manter-se durante a execução do contrato em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

19.12 Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares 

de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho; 

 

19.13 A Licitante Vencedora deverá assumir, também, a 

responsabilidade por todas as providências e 

obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados quando da 

prestação dos serviços ou em conexão com ele, ainda 

que acontecido executando os serviços solicitados pelo 

Município de Presidente Juscelino. 

 

A Licitante Vencedora deverá prestar os seguintes 

serviços: 

 

Assessoria e consultoria contábil-financeira abrangendo 

os seguintes serviços: 

 

a) Orientação quanto à execução orçamentária, financeira, 

contábil, e patrimonial; 

b) Orientação quanto ao cumprimento dos limites 

constitucionais na educação, saúde e pessoal: 

c)Orientação quanto ao cumprimento das legislações, em 

especial das Instruções Normativas do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG e as 

Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

 

d) Orientação quanto às obrigações da Lei Complementar n° 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, junto ao 
TCE/MG e demais órgãos de controle externo, tais como: 
SIACE LRF, SICONFI, SIOPS, SIOPE, DCTF, GEOOBRAS e 
outros; 
 

E) Orientação na elaboração das propostas do Plano 

Plurianual -PPA , da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA e respectivas 

alterações; 
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F) Orientação quanto à elaboração dos balancetes mensais 
para envio ao TCE/MG; 

G) Orientação quanto à elaboração da Prestação de Contas 

Anual para envio ao TCE/MG; 

h) Orientação para o arquivamento dos comprovantes das 

despesas, receitas e financeiros. 

i) Orientação na prestação de contas de convênios 

firmados com o Governo Federal; 

Observação: Os serviços de assessoria deverão ser 

prestados por profissional formado em Contabilidade e 

inscrito no CRC – Conselho Regional de Contabilidade. 

 

 Assessoria e consultoria ao Controle Interno abrangendo 
os seguintes serviços: 

a) Orientação quanto ao cumprimento das legislações 

referentes ao controle interno, em especial as 

Instrução Normativas do Tribunal de Contas do Estado 

de Minas Gerais – TCE/MG e as Portarias da Secretaria 

do Tesouro Nacional - STN. 

  
 Assessoria e consultoria técnico-contábil em 

licitações e contratos, abrangendo os seguintes 

serviços: 

a) Assessoria e Consultoria técnica quanto aos 

procedimentos e cumprimentos das normas legais 

técnico-contábeis previstas na Lei Federal n°. 

8.666/93 e suas alterações posteriores e na Lei 

Complementar n° 101/2000; 

 

b) Confronto dos processos licitatórios por amostragem, 

com os contratos e empenhos de despesas; 

c) Análise da compatibilidade e disponibilidade da 

dotação orçamentária utilizada nas licitações e 

contratos e previsão na LOA e PPA; 

 

d)  Orientação quanto aos dados técnicos a serem enviados 

via SICOM; 

 

e) Emissão de pareceres técnico-contábeis pertinentes 

ás dúvidas suscitadas pela Comissão de Licitação ou 

Pregoeiro, quanto aos documentos de habilitação e 

aplicação de Lei Complementar 123/06. 

 

Assessoria e Consultoria técnico-contábil a área 
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pessoal, abrangendo os seguintes serviços: 

 

a) Aperfeiçoamento, controle e aplicação d a 

legislação de pessoal e eventos de pagamento de 

servidores da administração pública; 

b) Orientação na elaboração de impacto orçamentário-

financeiro; 

c) Procedimentos e cumprimentos das normas legais 

técnico contábeis previstas na Lei Complementar n° 

101/2000; 

d) Orientação quanto aos cálculos da folha de 

pagamento a serem enviados via SICOM – Folha de 

PAGAMENTO; 

e) Emissão de pareceres técnico contábeis pertinentes 

à aplicação de tributos e encargos previdenciários. 

 

 Assessoria e consultoria técnico-contábil na 

execução dos atos pertinentes às parcerias a serem 

celebradas com Organizações da Sociedade Civil, 

abrangendo os seguintes serviços: 

  

a) Assessoria e Consultoria técnica quanto aos 

procedimentos e cumprimentos das normas legais técnico-

contábeis previstas na Lei Federal n° 13.019/2014 e suas 

alterações posteriores; 

b) Confronto dos processos de Chamamento Público, 

Inexigibilidade ou Despensa de chamamento Público por 

amostragem, com o empenho de despesa; 

c) Análise da compatibilidade e disponibilidade da dotação 

orçamentária utilizada nas parcerias celebradas com base na 

Lei Federal 13.019/2014 e previsão na LOA, LDO, PPA e 

legislação específica; 

d) Orientação quanto aos dados técnicos a serem enviados 

via SICOM; 

e) Emissão de pareceres técnico-contábeis pertinentes às 
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dúvidas suscitadas pela Comissão de Chamamento Público, 

quanto á aplicação da Lei Federal n° 13.019/2014; 

f) Orientação quanto à análise das prestações de contas 

apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil, nos 

termos da Lei Federal 13.019/2014, bem como 

regulamentação local. 

Observação: 

-A metodologia de realização dos serviços deverá ser 

voltada para uma constante capacitação e treinamento dos 

servidores municipais envolvidos. 

- A metodologia de realização dos serviços a serem 

prestados pela Licitante Vencedora deverá ser voltada 

para uma constante capacitação e treinamento dos 

servidores municipais envolvidos; 

 

- A Licitante Vencedora, sempre que verificada a 

necessidade, se obriga a enviar um de seus Técnicos às 

instalações do Município; 

 

- As despesas de locomoção, hospedagem, alimentação 

do(s) técnico(s), correrão por conta da Licitante 

Vencedora; 

- Emitir Parecer Técnico contendo subsídios e 

esclarecimentos para utilização em defesas junto a 

Órgãos de Controle Externo, Reguladores e Fiscalizadores 

referente ao período contratual; 

- Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão 

Negativa de Débito Trabalhista ( CNDT) referida na Lei 

n° 12.440 de 07.07.2011. 

 

20- OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

20.1 Efetuar o pagamento nos termos firmado neste Edital; 

 

20.2 Fornecer todas as informações necessárias para o fiel 

cumprimento do objeto deste edital; 
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20.3 Orientar, fiscalizar e determinar à Licitante 

Vencedora os serviços que deverão ser executados; 

 

20.4 Exercer ampla fiscalização do serviço, de modo a 

garantir segurança, regularidade e eficiência, através 

da Secretaria de Governança de Controle Gestão e 

Transparência ou terceiros, regularmente autorizados. 

 

21- DA HOMOLOGAÇÃO: 

 

21.1 Decorridos 05(cinco) dias úteis da data de 

comunicação do resultado do julgamento, se não houver 

recurso ou se estiver definitivamente denegado, o 

Prefeito Municipal homologará o resultado da licitação. 

 

22. DA ADJUDICAÇÃO: 

 

22.1 Homologado o resultado da presente Tomada de 

Preços, a prestação dos serviços será adjudicada à 

Licitante Vencedora, mediante nota de empenho a ser 

retirada no prazo improrrogável de 05(cinco) dias 

corridos, contados do recebimento do convite. 

 

22.2 Não se apresentando a convocada, serão convidadas 

as demais classificadas, segundo a ordem de 

classificação, caso não decida a Autoridade Competente 

pela revogação da Tomada de Preços, sujeitando-se a 

licitante faltosa às sanções legais cabíveis. 

 

23. DO CONTRATO: 

 

23.1 Após homologado o resultado deste certame, a 

Administração convocará a licitante vencedora durante a 

validade da sua proposta, para assinatura do 

instrumento contratual, dentro do prazo máximo de 03 

(três) dias contados do recebimento do convite, sob pena 

de decair o direito a contratação, sem prejuízo da 

sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

 

23.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar 

o “Termo de Contrato”, conforme estabelecido no item 

anterior, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades a que 

se refere à Lei n° 8.666/93. 
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23.3 Decorrido o prazo máximo de 03 (três) dias sem que 

a Licitante Vencedora se apresente para a assinatura do 

contrato, serão convidadas as demais Licitantes 

classificadas segundo a ordem de classificação, desde 

que a Autoridade Competente não opte por revogar a 

licitação. 

 

23.4 O prazo da execução dos serviços será de 12 (doze) 

meses, contados a partir da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado por iguais períodos nos termos do 

art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

23.5 O instrumento contratual firmado em decorrência da 

presente licitação poderá ser rescindido de conformidade 

com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 

 

23.6 Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa 

prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, ao 

Contratante são assegurados os direitos previstos no 

art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1° a4°, da Lei 

citada. 

 

24. DA CESSÃO OU SUBCONTRATAÇÃO 

 

24.1 A Licitante Vencedora não poderá ceder ou 

subcontratar o contrato, total ou parcialmente, a 

terceiros, sem prévia autorização do Município. 

 

25. DO ADITAMENTO 

 

25.1 O Contrato poderá ser aditado, nos termos da Lei 

Federal nº. 8.666/93, de 21 junho de 1993 e suas 

alterações. 

 

25.2 Ocorrendo alteração prevista no item anterior, serão 

mantidas as condições do Contrato inicial. 

 

26. PENALIDADES: 

 

26.1 O descumprimento de prazo, de condição ou de 

qualquer cláusula contratual implicará nas sanções 

previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº 

8.666/93, com observância do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa. 

 

26.2 Durante a execução do contrato, além das sanções de 
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suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, 

aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo 

as multas nos seguintes percentuais: 

 

0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo 

dia, de atraso, sobre a prestação dos serviços; 

 

20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação dos 

serviços, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias; 

 

20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do 

contrato em caso de rescisão contratual por culpa da 

Licitante Vencedora. 

 

26.3 As multas de que tratam os itens anteriores são 

entendidas como independentes. 

 

26.4 Não será aplicada a multa em períodos 

correspondentes à expedição pelo Município de Ordens de 

Início, Reinício ou Paralisação de Serviços. 

 

26.5 As sanções de advertência, suspensão temporária e 

declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao 

interessado o direito de defesa prévia no prazo de 

05(cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de 

inidoneidade, em que o prazo será de 10(dez) dias. 

 

26.6 Para aplicação das sanções referidas no item 

anterior, deverá ser instaurado processo administrativo 

punitivo, seguido de notificação para defesa, em 

conformidade com a legislação vigente, salvo na hipótese 

de aplicação de sanção de declaração de inidoneidade, de 

competência exclusiva da Secretaria de Governança de 

Controle Gestão e Transparência. 

 

26.7 As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria do 

Município, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

contado a partir da decisão definitiva, na esfera 

administrativa. 

 

26.8 Não constituirá motivo para aplicação de multa o 

atraso decorrente de prorrogações compensatórias 

expressamente concedidas pela Licitante Vencedora, ou 

resultante de fato superveniente excepcional e 

imprevisível, estranho à vontade da Licitante Vencedora, 
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tais como o  estado de calamidade pública, guerra, 

comoção interna e outros que apresentem as mesmas 

características. 

 

27- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 

27.1 Das decisões relacionadas com esta licitação 

caberão recursos, sob protocolo, conforme o disposto no 

Artigo 109 da Lei 8.666/93. Os recursos deverão ser 

protocolados no setor de licitações, Rua Drº Paulo 

Salvo, nº 150, Centro, Presidente Juscelino/MG 

27.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por 

intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual 

poderá, no prazo de 05(cinco) dias úteis, reconsiderar 

sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas 

razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 05(cinco) dias úteis, contado da 

subida do recurso, 

 

27.3 O recurso e sua decisão serão comunicados aos demais 

licitantes. 

 

28- DA RESCISÃO: 

 

28.1 O contrato poderá ser rescindido nos casos 

previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 

observadas as disposições contidas nos artigos 79 e 80, 

da mesma lei. 

 

28.2 Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data 

de sua comunicação à Licitante Vencedora, esta entregará a 

documentação correspondente aos serviços executados que, 

se aceitos pela Fiscalização, serão pagos pelo 

Município, deduzidos os débitos existentes. 

 

29- DO REALINHAMENTO DE PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO 

 

29.1 Os preços poderão ser realinhados nos termos do 

Artigo 65, Alínea D, Inciso II da Lei Federal nº. 

8.666/93. 

 

29.2 No caso de prorrogação da vigência do contrato por 

mais de 12 (doze) meses, os valores contratuais serão 

reajustados, conforme índice do INPC/IBGE. 

 

30- PREÇOS 
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30.1 A licitante vencedora que não apresentar o preço 

unitário ou apresentar preços excessivos ou 

manifestadamente inexeqüíveis, (salvo ampla e formal 

comprovação de sua exeqüibilidade para a proponente) em 

itens propostos na planilha de formação de preços será 

considerada desclassificada pela Comissão Permanente de 

Licitações, conforme incisos I e II do art. 48 da lei 

8.666/93. 

 

30.2 As atividades eventualmente não previstas na 

planilha de formação de preços terão seus preços 

unitários compostos pela CONTRATADA, que deverá submetê-

los a aprovação do Município. 

 

31- DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

31.1 Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas 

incidentes sobre a execução do serviço, se omitidos na 

proposta, serão interpretados como já incluídos no 

preço, não sendo considerados pleitos de acréscimos após 

a abertura da mesma. 

 

31.2 Poderá a Administração revogar a presente 

licitação, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa e interesse público, devidamente 

justificado, sem que caiba às Licitantes direito à 

indenização, salvo em caso de dano efetivo disso 

resultante e na forma da lei. 

 

31.3 A Administração deverá anular a presente licitação, 

no todo ou em parte, sempre que ocorrer ilegalidade de 

ofício, ou por provocação. 

 

31.4 A anulação do procedimento licitatório não gera 

direito à indenização, salvo nas hipóteses legalmente 

previstas. 

 

31.5 Não serão consideradas quaisquer ofertas ou vantagens 

não previstas nesta Tomada de Preços. 

 

31.6 As reuniões de abertura dos envelopes serão sempre 

públicas e de prévia ciência das Licitantes. 

 

31.7 A Comissão Permanente de Licitações - CPL reserva-

se o direito de realizar o julgamento de propostas 
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reservadamente ou em público. 

 

31.8 Será facultada a Comissão Permanente de Licitações 

- CPL, ou a autoridade superior, em qualquer fase de 

julgamento, promover diligências destinadas a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo e a aferição do 

objeto ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes 

a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar a decisão. 

 

31.9 Decairá do direito de impugnar a Tomada de Preços, 

ou parte dela, a Licitante que, tendo-a aceita sem 

objeção, venha a apontar depois do prazo estipulado na 

Lei Federal nº. 8.666/93, falhas ou irregularidades que 

a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso. 

 

31.10 De acordo com a conveniência da Administração, o 

contrato poderá sofrer alterações em conformidade com os 

parágrafos 1º e 3º do artigo 65 da lei 8.666/93, 

observado o limite da modalidade. 

 

31.11 Após a abertura da licitação, não caberá 

desistência da Licitante, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 

Permanente de Licitações - CPL. 

 

31.12 Havendo desistência por parte da Licitante após o 

encerramento da reunião de abertura, sujeitar-se-á este 

a multa equivalente à 3%(três por cento) do valor 

previsto nesta Tomada de Preços. 

 

31.13 Quaisquer outras informações poderão ser obtidas 

pelos interessados, em dias úteis, no horário de 

08h00min às 14h30min, no Setor de Licitações - CPL, 

localizado na Rua Drº Paulo Salvo, nº 150, Centro em 

Presidente Juscelino/MG, ou pelo telefone (38) 3724-1239 

e email: licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br. 

 

 

Presidente Juscelino, 23 de novembro de 2018 

 

 

Lis Aparecida de Sá Oliveira 

Presidente da CPL 

 

mailto:licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br
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ANEXO I- DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA OBTENÇÃO DE 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

 

 

1. Contrato Social e sua ultima alteração; 
2. Cartão de CNPJ 
3. Cartão de Inscrição Estadual ou Municipal 
4. Certidão Negativa de Débito Federal Conjunta com INSS 
5. Certidão Conjunta quanto à Divida Ativa da União e da 

Receita Federal; 

6. Certidão Negativa de Debito Estadual 
7. Certidão Negativa de Debito Municipal 
8. Certidão Negativa de débitos trabalhistas 
9. Certidão de Regularidade com FGTS 
10. Certidão Negativa de Falência e Concordata; 

11. Registro ou Inscrição na Entidade Profissional 

Competente; 

12. Declaração que não empresa menores de 18 anos a não 

ser na condição de aprendiz. 

 

OBS: Os documento deverão ser apresentados em original 

ou em copia autenticada, ou ainda, copia não autenticada 

acompanhada do original que, após conferida será 

devolvida. 
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ANEXO II- DETALHAMENTO DO OBJETO: 

 

1- JUSTIFICATIVA PELA ESCOLHA DO TIPO DE LICITAÇÃO 

“TÉCNICA E PREÇO” 

 

  O tipo licitatório a ser adotado para deflagração 

desta licitação cujo objeto detalhado encontra-se neste 

Anexo, foi minuciosamente definido de acordo com as 

características e peculiaridades dos serviços a serem 

contratados. 

 

  No presente caso, trata-se de prestação de serviços 

técnicos especializados em Assessoria e Consultoria 

Técnico Contábil, para atendimento das demandas do 

Município de Presidente Juscelino/MG, ou seja, atividade 

de natureza predominantemente intelectual, considerados 

pelo artigo 13, incisos II,III,V,VI e § 3º, da Lei 

Federal nº 8.666/93, com “serviços técnicos 

profissionais especializados.” 

 

       Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
                                           Profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
 

I. Estudos técnicos, planejamentos e 

projetos básicos ou executivos; 

II. Pareceres, pericias e avaliações em 

geral; 

III. Assessorias ou consultorias técnicas e 

auditorias financeiras ou tributarias; 

IV. Fiscalização, supervisão ou 

gerenciamento de obras ou serviços; 

V. Patrocínio ou defesa de causas judiciais 

ou administrativas; 

VI. Treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal; 

VII. Restauração de obras de arte e bens de 

valor histórico. 

 

§ 3º A empresa de prestação de serviços 

técnicos especializados que apresente 

relação de integrantes de seu corpo técnico 

em procedimento licitatório ou como elemento 

de justificação de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, ficará 

obrigada a garantir que os referidos 
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integrantes realizem pessoal e diretamente 

os serviços objeto do contrato. (g.n) 

 

 

   Busca-se através do presente certame, a “prestação de 

serviços técnicos especializados em Assessoria e 

Consultoria Técnico Contábil, para atendimento das demandas 

do Município de Presidente Juscelino/MG. 

 Cristalino é, que o referido objeto não se qualifica 

como prestação de “serviços comuns” justamente em razão da 

complexidade intelectual e especificidade técnica que lhe é 

inerente, afinal, trata-se de serviços de maior amplitude, 

de natureza incerta, e peculiar, que se encarda como 

serviços de alta especialização e de técnica, alem de 

trazer consigo o caráter de irrestrita confiança que deve 

nortear o relacionamento dela decorrente. 

 Tal escolha visa salvaguardar o interesse publico de 

ocorrências nefastas ao sucesso da futura contratação, 

evitando o risco de contratar empresa sem condições 

técnicas necessárias à perfeita execução do serviços. 

 Como é sabido, é dever da Administração Pública se 

cercar de garantias de que o contrato a ser firmado será 

executado de forma ineficaz e eficiente. Neste sentido, a 

exigência de comprovação de habilidades adquiridas pela 

experiência, pelo saber prático para a contratação de 

serviços técnicos especializados em Assessoria e 

Consultoria Técnico Contábil, para atendimento das demandas 

do Município de Presidente Juscelino/MG é fundamental. 

 É evidente que não é possível comparar o serviço de 

natureza comum, com este pretendido pela Administração 

Municipal, pois a natureza do serviço ora licitado é 

especializada, devendo ser realizado além da instrução 

comum, instruir e realizar os planejamentos necessários 

para garantir a assessoria na execução dos serviços 

públicos, motivo pelo qual, o tipo licitatório “menor 

preço”, não se mostra o mais adequado para tanto. 

 Nesse trilhar, Marçal Justen Filho leciona: 
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Nesse trilhar, Marçal Justen Filho leciona: 

  [...] a licitação de menor preço será adequada para os 

casos em que a variação da qualidade técnica da prestação 

(alem de um limite mínimo aceitável) for irrelevante para a 

satisfação das necessidades estatais*...+.” (JUSTEN FILHO, 

Marçal. Curso de direito administrativo.2.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016, p. 389)(g.n) 

Acrescenta ainda, Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 

[...] A preferência do legislador pelo critério do preço e as 

restrições ao critério da técnica podem trazer dificuldades à 

Administração nas licitações para determinados contratos 

em que, mesmo sem estarem presentes os requisitos 

previstos no §3º do artigo 46, seria aconselhável levar em 

consideração a técnica utilizada. Isso ocorre em especial 

nos contratos de obras e serviços técnicos especializados, 

em que a seleção pelo critério exclusivo do preço pode 

levar a Administração a ter que aceitar proposta que, sob o 

ponto de vista da técnica, não é a melhor, isto, 

evidentemente, contraria o interesse publico. [...]. (DI 

PIOETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 

24.ed. São Paulo: Atlas, 2011.p.404)(g.n). 

 Trata-se, portanto, de serviços intelectuais que 

exigem dos profissionais conhecimentos específicos e com 

grau elevado de conhecimento, e apenas profissionais 

altamente especializados em prestação de serviços técnicos 

especializados em Assessoria e Consultoria Técnico- 

Contábil, para atendimento das demandas do município de 

Presidente Juscelino/MG são capazes de atender a demanda do 

ente com qualidade e eficiência. 

 Portanto, é indispensável que durante o certame haja a 

devida avaliação de “Proposta Técnica” de cada uma das 

licitantes interessadas, para fins de analise e julgamento, 

para que, ao final, o Município de Presidente Juscelino 

selecione a proposta mais vantajosa e suficiente para à 

satisfação de suas demandas e de todo o interesse público. 
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 A finalidade do tipo licitatório “técnica e preço” é 

resguardar o interesse do Poder Executivo de Presidente 

Juscelino no que tange à perfeita execução do objeto 

licitado, que almeja preservar a competição dentre aqueles 

que reuniram reais condições de executar objeto compatível 

ao licitado, tudo em conformidade com o posicionamento do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 

“DENÚNCIA. LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. AUSENCIA DE 

RESTRIÇÃO À AMPLA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. 

IMPROCEDENCIA. ARQUIVAMENTO.[...] O Relator 

examinou o item 6.2 do instrumento convocatório 

apontado na denuncia como irregular, confrontando-o com 

a informação apresentada pela Câmara Municipal, e 

verificou que a clausula questionada não estabelecia como 

requisito para a participação na licitação a comprovação 

de experiência mínimo, e, sim, facultava ao licitante tal 

comprovação para fins de apuração da pontuação da 

proposta técnica, conforme Anexo X do edital(fl.34), que 

estabelecia o limite de pontos para o quesito”experiência 

profissional”. Assim, o Relator concluiu pela ausência de 

restrição `à participação de licitantes e indeferiu a liminar 

pleiteada (fls.138/139).[...] Coaduno com as razoes 

expostas pelo Relator à época, que indeferiu a liminar, sob 

o entendimento de que o item 6.2, alínea “a”, inciso III, do 

Edital de Tomada de Preços nº 01/2013 estabelece 

requisito para fins de pontuação na fase de habilitação, 

como exigência da qualificação técnica, e não para 

participação no certame.”(Denuncia nº.886.463)(g.n) 

 Na referida Denuncia, a Unidade Técnica se manifestou: 

 

[...] Com essas considerações a Unidade Técnica faz coro 

com o Conselheiro Relator, pois o item do edital denunciado 

(6.2, alínea “a”, inciso III) não trata de exigência 

relacionada à fase de habilitação, não afastando, assim, 

qualquer candidato da participação do certame. Trata-se, 

sim, de uma referencia temporal para fins de apuração da 

pontuação da proposta técnica, como bem fundamentaram 
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os responsáveis no documento acostado  às fls. 63/66. Alem 

do mais, o licitante têm a faculdade de apresentar 

atestados, certidões ou declarações comprobatórias da 

experiência profissional com a indicação do período de 

prestação de serviços para fins de contagem de pontos, sem 

que sejam alijados do certame por indicar serviços de 

duração inferior a um ano. Diante do exposto, essa Unidade 

Técnica entende que o item 6.2, letra “a”, inciso III, do 

edital não restringe a participação de potenciais licitantes 

no certame, por se tratar de exigência de experiência 

profissional para fins de pontuação na apresentação de 

proposta técnica, e, não, para fins de habilitação.”(g.n) 

Assim sendo, com base no posicionamento da Unidade 

Técnica e Ministério Público de Contas, que ratificou o 

reexame daquela, concluiu a Relatora: 

“*...+ Pelo exposto, tendo ficado demonstrado que a 

exigência contida no item 6.2 do edital não é requisito para 

participação no certame e, conseqüentemente, que não há 

irregularidade do item apontado como restrito à ampla 

participação , julgo improcedente a denuncia apresentada 

conta o procedimento licitatório nº 07/2013, promovido pela 

Câmara Municipal de Pedralva e determino, após o 

cumprimento das medidas cabíveis, o arquivamento dos 

autos, nos termos do art. 176, inciso I, do Regimento Interno 

deste Tribunal.”(g.n). 

 Dessa forma, a complexidade e a especificidade própria 

dos serviços licitados retiram do rol dos serviços de 

natureza comum, caracterizando-os, por outro lado, como 

serviços que demandam intelectualidade e individualidade, 

discrepando de um serviço comum assim entendido aquele 

padronizado pelo mercado. 

 Por tais razões, a licitação desses serviços requer, 

necessariamente, analise técnica da proposta, no tipo 

“TÉCNICA E PREÇO”, nos termos do artigo 46, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 
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2- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

1- A Licitante Vencedora deverá prestar os seguintes 

serviços: 

 

1.1 Assessoria e consultoria contábil-financeira 

abrangendo os seguintes serviços: 

1.1.2. Orientação quanto á execução orçamentária, 

financeira, contábil, e patrimonial; 

1.1.3. Orientação quanto ao cumprimento dos limites 

constitucionais na educação, saúde e pessoal; 

1.1.4. Orientação quanto ao cumprimento das 

legislações, em especial das Instruções Normativas do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais- TCE/MG e 

as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional- STN. 

1.1.5. Orientação quanto às obrigações da Lei 

Complementar nº 101/2000- Lei de Responsabilidade 

Fiscal- LRF, junto ao TCE/MG e demais órgãos de 

controle externo, tais como: SIACE LRF, SICONFI, 

SIOPS, SIOPE, DCTF, GEOOBRAS e outras; 

1.1.6. Orientação na elaboração das propostas do Plano 

Plurianual- PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias- 

LDO e da Lei Orçamentária Anual LOA e respectivas 

alterações; 

1.1.7. Orientação quanto á elaboração dos balancetes 

mensais para envio ao TCE/MG; 

1.1.8. Orientação quanto à elaboração da Prestação de 

Contas Anual para envio ao TCE/MG; 

1.1.9. Orientação para o arquivamento dos comprovantes 

das despesas, receitas e financeiros. 

1.1.10. Orientação na prestação de contas de convênios 

firmados com o Governo Federal; 
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Observação: os serviços de assessoria deverão ser 

prestados por profissional formado em Contabilidade e 

inscrito no CRC- Conselho Regional de Contabilidade. 

1.2. Assessoria e consultoria ao Controle Interno 

abrangendo os seguintes serviços: 

1.2.1. Orientação quanto ao cumprimento das 

legislações referentes ao controle interno, em 

especial as Instruções Normativas do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais- TCE/MG e as 

Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional-STN. 

1.3. Assessoria e consultoria técnico-contábil em 

licitações e contratos, abrangendo os seguintes 

requisitos: 

1.3.1. Assessoria e Consultoria técnica quanto aos 

procedimentos e cumprimentos das normas legais 

técnico-contábeis previstas na Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações posteriores e na Lei Complementar nº 

101/2000; 

1.3.2. Confronto dos processos licitatórios por 

amostragem, com os contratos e empenhos de despesas; 

1.3.3. Orientação quanto aos dados técnicos a serem 

enviados via SICOM; 

1.3.4. Emissão de pareceres técnico-contábeis 

pertinentes às duvidas suscitadas pela Comissão de 

Licitação ou Pregoeiro, quanto aos documentos de 

habilitação e aplicação de Lei Complementar 123/06. 

1.4. Assessoria e Consultoria Técnico-contábil a área 

pessoal, abrangendo os seguintes serviços: 

1.4.1. Aperfeiçoamento, controle e aplicação da 

legislação de pessoal e eventos de pagamento de 

servidores da administração pública; 

1.4.2. Orientação na elaboração de impacto 

orçamentário-financeiro; 
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1.4.3. Procedimentos e cumprimentos das normas legais 

técnico contábeis previstas na Lei Complementar nº 

101/2000; 

1.4.4. Orientação quanto aos cálculos da folha de 

pagamento a serem enviados via SICOM- FOLHA DE 

PAGAMENTO. 

1.4.5. Emissão de pareceres tecnico contabeis 

pertinentes à aplicação de tributos e encargos 

previdenciários. 

1.5. Assessoria e consultoria técnico-contábil na 

execução dos atos pertinentes às parcerias a serem 

celebradas com Organizações da Sociedade Civil, 

abrangendo os seguintes serviços: 

1.5.1. Assessoria e Consultoria técnica quanto aos 

procedimentos e cumprimentos das normas legais 

técnico-contábeis previstas na Lei Federal nº 

13.019/2014 e suas alterações posteriores; 

1.5.2. Confronto dos processos de Chamamento Público, 

Inexigibilidade ou Despesa de chamamento Público por 

amostragem, com o empenho de despesa; 

1.5.3. Análise da compatibilidade e disponibilidade da 

dotação orçamentária utilizada nas parcerias 

celebradas com base na Lei Federal 13.019/2014 e 

previsão na LOA, LDO, PPA legislação especifica; 

1.5.4. Orientação quanto aos dados técnicos a serem 

enviados via SICOM; 

1.5.5. Emissão de pareceres técnico-contábeis 

pertinentes às duvidas suscitadas pela Comissão de 

Chamamento Público, quanto à aplicação da Lei Federal 

nº 13.019/2014. 

1.5.6. Orientação quanto á analise das prestações de 

contas apresentadas pela Organização da Sociedade 

Civil, nos termos da Lei Federal 13.019/2014, bem como 

regulamentação local. 
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Observação: 

a) A metodologia de realização dos serviços deverá ser 

voltada para uma constante capacitação e 

treinamento dos servidores municipais envolvidos. 

b) A metodologia de realização dos serviços  a serem 

prestados pela Licitante Vencedora devera ser 

voltada para uma constante capacitação e 

treinamento dos servidores municipais envolvidos. 

c) A licitante vencedora deverá enviar um de seus 

técnicos às instalações do Município para realizar 

01(um) atendimento in loco mensal. 
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ANEXO III- MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO 

 

________________________________, com sede na ____________ 

nº___________/MG, cadastrada no CNPJ sob o nº___________, 

por seu Representante Legal_________________________, pelo 

presente instrumento particular de Procuração, nomeia e 

constitui seu bastante procurador, 0(a) Sr.(a)___________, 

carteira de Identidade nº___________________, expedida pela 

_________________, com CPF nº:___________________, 

brasileiro(a), com poderes especiais e específicos para 

prestar esclarecimentos, firmar compromisso e obrigações, 

tomar decisões, receber e dar quitação, renunciar ao 

direito de recurso, assinar declarações e certidões, bem 

como praticar os atos necessários aos legítimos interesses 

outorgante. 

 

Este instrumento é para fins de participação no Processo 

Licitatório sob modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 009/2018, 

formulada pelo Município de Presidente Juscelino/MG. 

 

_________________,_____________de________________2018. 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

053/2018 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Nome da empresa), _______________________, 

CNPJ________________, declara, sob as penas da lei, que até 

a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

____________________, ____ de__________________2018. 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V- MODELO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO 

XXXIII DA CR/88. 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 –  

PROCESSO LICITAÓRIO Nº 019/2018  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Nome  da empresa), ________________,  CNPJ  ________, 

declara, sob as penas da lei, que não possui em seu 

quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, nos termos do inciso V do artigo da Lei 

8.666/93. 

 

 

 

 
 

_____________________, _____ de 2018 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI- DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

053/2018 

 

 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA), ______________________________, 

CNPJ_____________, declara, sob as penas da lei, que não 

possuiu entre seus socios e nem em seu quadro de 

funcionarios qualquer vínculo empregatício com o Município 

de Presidente Juscelino. 

 

 

________________, ___________de ______________de 2018. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante Legal 
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ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS DO 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

019/2018 

 

DECLARAÇÃO 

 

(NOME DA EMPRESA), _________, CNPJ_______, sediada na 

______, nº_____, Bairro_______, Cidade________UF____, 

declara que tomou conhecimento de todas as informações e 

que concorda com todas as condições estabelecidas no 

presente certame. 

 

____________________,____de _________________de 2018. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do representante Legal  
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ANEXO VIII- DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE E MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2108- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

053/2108 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

(NOME/RAZÃO SOCIAL)___________________, inscrita no CNPJ 

nº: ___________________, por intermedio 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 subitem 7.2.4 alínea “i” 

deste edital, sob as sanções administrativas cabiveis e sob 

as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno 

porte ou microempreendedor individual nos termos da 

legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos 

relativos ao seu enquadramento, previstos no §4 do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar 147/2014 

e Lei Municipal nº 3.921, de 18 de junho de 2104. 

 

 

 

____________________,____de _________________de 2018. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do representante Legal  
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ANEXO IX- PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E PRAZOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

053/2018 

 

Item Descrição do Serviço Qtd. Unidade Valor 

Unitário 

Valor 

Global 

01 1. Assessoria e Consultoria 

Contábil-Financeira 

2. Assessoria e Consultoria 

ao Controle Interno. 

3. Assessoria e Consultoria 

Técnico-Contábil em Litações 

e Contratos; 

4. Assessoria e Consultoria 

Técnico- Contábil à àrea 

pessoal; 

5. Assessoria e Consultoria 

tecnico-contábil na execução 

dos atos pertinentes as 

parcerias a serem celebradas 

com organizações da 

Sociedade Civil. 

12 Meses    

Valor Total:  

 

TÉCNICA E PREÇO 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

Validade da Proposta: minimo de 60(sessenta )dias 

Nome da Empresa:___________________________________________ 

Data:______/______/_______ 

 

Assinatura do representante Legal 
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ANEXO X- MINUTA DO CONTRATO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018 

 

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO, com sede na Rua Drº 

Paulo Salvo, nº 150- Centro- Presidente Juscelino/MG, 

inscrito no CNPJ nº: 17.695.057/0001-55, representado pelo 

Prefeito Municipal, senhor RICARDO DE CASTRO MACHADO, 

doravante denominado CONTRATANTE, e a 

empresa................................., inscrita no CNPJ 

nº:.................................., com sede na 

Rua........, nº......, em .............., representada pelo 

Sr.(a)............., portador do 

RG.........................e CPF nº:..................., 

doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Edital 

de Licitações TOMADA DE PREÇOS nº:009/2018, PROCESSO 

LICITATÓRIO nº: 053/2018, celebram o presente contrato 

mediante às cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.O objeto da presente licitação é a contratação de empresa 

para prestação de serviços técnico especializados em 

Assessoria e Consultoria Técnico-Contabil para atendimento 

das demandas do Município de Presidente Juscelino/MG. 

Recurso Próprio, conforme relacionados no Anexo II, parte 

integrante deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES  

DA CONTRATADA: 

2.1 Disponibilizar profissional capacitado para execução 

dos serviços contratados; 

2.2 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações 

assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais, 

previdenciárias e salários dos empregados; 

2.3 Assegurar, durante a execução, a proteção e conservação 

dos serviços prestados; 
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2.4 Reparar, corrigir, remover ou substituir, 

imediantamentem ás suas expensas, no todo ou em parte o 

objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução, independentemente das 

penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

2.5 Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo 

município, a inspeção dos serviços, em qualquer dia e 

horario, devendo prestar todos os esclarecimentos 

solicitados; 

2.6 Participar à fiscalizaçãom ou supervisão do município a 

ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar 

ou impedir a conclusão dos serviços no todo ou em parte, 

indicando as medidas para corrigir a situação; 

2.7 Executar os serviços contratados, obedecendo 

rigorosamente às normas, bem como as instruções, 

especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo 

município; 

2.8 Substituir por exigência da fiscalização, à sua 

exclusiva conveniência, qualquer individuo do quadro de 

pessoal num prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas; 

2.9 Responder por danos causados diretamente ao município 

ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo 

município; 

2.10 Manter-se durante a execução do contrato em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

2.11 Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de 

Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho; 

2.12 A CONTRATADA deverá assumir, também, a 

responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes de 

trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas 
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2.13 os seus empregados quando da prestação dos serviços ou 

em conexão com ele, ainda que acontecido executando os 

serviços solicitados pelo Município de Presidente 

Juscelino. 

2.13.1 A CONTRATADA deverá enviar um de seus técnicos às 

instalações do Município para realizar 01 (um) atendimento 

in loco mensal. 

2.13.2 Caso haja a necessidade de mais de um atendimento 

“in loco” por mês, as despesas de locomoção, hospedagem, 

alimentação do(s) técnico(s), correrão por conta do 

Município, sendo fixado o valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) por visita/técnico. 

2.14 A CONTRATADA deverá prestar os seguintes serviços: 

Assessoria e consultoria contábil-financeira 

abrangendo os seguintes serviços: 

a) Orientação quanto á execução orçamentária, 

financeira, contábil, e patrimonial; 

b) Orientação quanto ao cumprimento dos limites 

constitucionais na educação, saúde e pessoal; 

c) Orientação quanto ao cumprimento das legislações, 

em especial das Instruções Normativas do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais- TCE/MG e as 

Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional- STN. 

d) Orientação quanto às obrigações da Lei Complementar 

nº 101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, 

junto ao TCE/MG e demais órgãos de controle externo, 

tais como: SIACE LRF, SICONFI, SIOPS, SIOPE, DCTF, 

GEOOBRAS e outras; 

e) Orientação na elaboração das propostas do Plano 

Plurianual- PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias- 

LDO e da Lei Orçamentária Anual LOA e respectivas 

alterações; 

f) Orientação quanto á elaboração dos balancetes 

mensais para envio ao TCE/MG; 
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g) Orientação quanto à elaboração da Prestação de 

Contas Anual para envio ao TCE/MG; 

h) Orientação para o arquivamento dos comprovantes das 

despesas, receitas e financeiros. 

i) Orientação na prestação de contas de convênios 

firmados com o Governo Federal; 

Observação: os serviços de assessoria deverão ser 

prestados por profissional formado em Contabilidade e 

inscrito no CRC- Conselho Regional de Contabilidade. 

     Assessoria e consultoria ao Controle Interno 

abrangendo os seguintes serviços: 

a) Orientação quanto ao cumprimento das legislações 

referentes ao controle interno, em especial as 

Instruções Normativas do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais- TCE/MG e as Portarias da 

Secretaria do Tesouro Nacional-STN. 

 

Assessoria e consultoria técnico-contábil em  

        licitações e contratos, abrangendo os seguintes 

serviços: 

 

a) Assessoria e Consultoria técnica quanto aos 

procedimentos e cumprimentos das normas legais 

técnico-contábeis previstas na Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações posteriores e na Lei Complementar nº 

101/2000; 

b) Confronto dos processos licitatórios por 

amostragem, com os contratos e empenhos de despesas; 

c) Orientação quanto aos dados técnicos a serem 

enviados via SICOM; 

d) Emissão de pareceres técnico-contábeis pertinentes 

às duvidas suscitadas pela Comissão de Licitação ou 

Pregoeiro, quanto aos documentos de habilitação e 

aplicação de Lei Complementar 123/06. 
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Assessoria e Consultoria Técnico-contábil a área 

pessoal, abrangendo os seguintes serviços: 

a) Aperfeiçoamento, controle e aplicação da legislação 

de pessoal e eventos de pagamento de servidores da 

administração pública; 

 

Orientação na elaboração de impacto orçamentário-

financeiro; 

a) Procedimentos e cumprimentos das normas legais 

técnico contábeis previstas na Lei Complementar nº 

101/2000; 

b) Orientação quanto aos cálculos da folha de 

pagamento a serem enviados via SICOM- FOLHA DE 

PAGAMENTO. 

c) Emissão de pareceres tecnico contabeis pertinentes 

à aplicação de tributos e encargos previdenciários. 

Assessoria e consultoria técnico-contábil na 

execução dos atos pertinentes às parcerias a serem 

celebradas com Organizações da Sociedade Civil, 

abrangendo os seguintes serviços: 

a) Assessoria e Consultoria técnica quanto aos 

procedimentos e cumprimentos das normas legais 

técnico-contábeis previstas na Lei Federal nº 

13.019/2014 e suas alterações posteriores; 

b) Confronto dos processos de Chamamento Público, 

Inexigibilidade ou Despesa de chamamento Público por 

amostragem, com o empenho de despesa; 

c) Análise da compatibilidade e disponibilidade da 

dotação orçamentária utilizada nas parcerias 

celebradas com base na Lei Federal 13.019/2014 e 

previsão na LOA, LDO, PPA legislação especifica; 

d) Orientação quanto aos dados técnicos a serem 

enviados via SICOM; 
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e) Emissão de pareceres técnico-contábeis pertinentes 

às duvidas suscitadas pela Comissão de Chamamento 

Público, quanto à aplicação da Lei Federal nº 

13.019/2014. 

f) Orientação quanto á analise das prestações de 

contas apresentadas pela Organização da Sociedade 

Civil, nos termos da Lei Federal 13.019/2014, bem como 

regulamentação local. 

Observação: 

A metodologia de realização dos serviços deverá ser 

voltada para uma constante capacitação e 

treinamento dos servidores municipais envolvidos. 

A metodologia de realização dos serviços  a serem 

prestados pela Licitante Vencedora devera ser 

voltada para uma constante capacitação e 

treinamento dos servidores municipais envolvidos. 

2.16 A CONTRATADA, sempre que verificada a 

necessidade, se obriga a enviar um de seus técnicos às 

instalações do Município; 

2.17 As despesas de locomoção, hospedagem, alimentação 

dos técnicos, correrão por conta da CONTRATADA; 

2.18 Emitir Parecer Técnico contendo subsídios e 

esclarecimentos para utilização em defesas junto a 

Órgãos de Controle Externo, Reguladores e 

fiscalizações referentes ao período contratual; 

2.19 Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da 

Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) 

referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 

2.20 DO CONTRATANTE:  

2.21 Efetuar o pagamento nos termos firmado neste contrato; 

2.22 Fornecer todas as informações necessárias para o fiel 

cumprimento do objeto deste contrato. 
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2.23 Orientar, fiscalizar e determinar à Contratada os 

serviços que deverão ser executados. 

2.24 Exercer ampla fiscalização do serviço, de modo a 

garantir segurança, regularidade e eficiência, através da 

Secretaria de Administração, regularmente autorizados. 

CLAUSULA TERCEIRA- DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO 

3.1 O presente Contrato será administrado pela Secretaria 

de Administração. 

CLAUSULA QUARTA- DO PRAZO 

4.1 O prazo de execução dos serviços e do contrato será de 

12(doze) meses, a contar do dia____/___/_____ e encerra-se 

no dia ___/___/___, podendo ser prorrogado por iguais 

períodos nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA QUINTA- DO PREÇO 

5.1 O preço global para os serviços objeto deste contrato é 

o apresentado pela CONTRATADA, devidamente aprovado pelo 

CONTRATANTE, o qual totaliza o valor de R$.......(.....). 

5.2 O preço retro referido é final, não se admitindo 

qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as 

despesas e custos, direitos e indiretos, como também os 

lucros da CONTRATADA. 

5.3 As despesas decorrentes desta licitação correrão 

pela seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do orçamento vigente 

ou por outras dotações do mesmo programa para o 

orçamento vindouro: 

 

00007-100/ 02010010.0412100362.031.33903500000.100 

CLAUSULA SEXTA- DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 O faturamento será feito conforme execução de 

serviços e o pagamento será efetuado mensalmente em até 

30 (trinta) dias após apresentação e aceitação da Nota 

Fiscal/Fatura pela Secretaria de Administração, 

transcorrido o prazo necessário para tramitação na 

Contabilidade do Município. 
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Nº_____ 

6.2 Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura 

deverá estar acompanhada da cópia das guias de quitação 

de débitos relativos do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS e Prova de regularidade relativa à 

seguridade social – INSS. 

 

6.3 No caso de Prestador de Serviço de fora do Município 

de Presidente Juscelino, também deverá ser apresentado o 

RANFS - Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

 

7.1 O descumprimento de prazo, de condição ou de 

qualquer cláusula contratual implicarão nas sanções 

previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº 

8.666/93, com observância do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa. 

 

7.2 Durante a execução do contrato, além das sanções de 

suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, 

aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo 

as multas nos seguintes percentuais: 

 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o 

trigésimo dia, de atraso, sobre a prestação dos 

serviços; 

 

 20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação dos 

serviços, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias; 

 

 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do 

contrato em caso de rescisão contratual por culpa da 

CONTRATADA. 

 

7.3 As multas de que tratam os itens anteriores são 

entendidas como independentes. 

 

7.4 Não será aplicada a multa em períodos 

correspondentes à expedição pelo CONTRATANTE de Ordens 

de Início, Reinício ou Paralisação de Serviços. 

 

7.5 As sanções de advertência, suspensão temporária e 

declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao 

interessado o direito de defesa prévia  no prazo de 

05(cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de 

inidoneidade, em que o prazo será de 10(dez) dias. 
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Nº_____ 

 

7.6 Para aplicação das sanções referidas no item 

anterior, deverá ser instaurado processo administrativo 

punitivo, seguido de notificação para defesa, em 

conformidade com a legislação vigente, salvo na hipótese 

de aplicação de sanção de declaração de inidoneidade, de 

competência exclusiva da Secretaria de Governança de 

Controle Gestão e Transparência. 

 

7.7 As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria do 

CONTRATANTE, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

contado a partir da decisão definitiva, na esfera 

administrativa. 

 

7.8 Não constituirá motivo para aplicação de multa o 

atraso decorrente de prorrogações compensatórias 

expressamente concedidas pela CONTRATADA, ou resultante 

de fato superveniente excepcional e imprevisível, 

estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o estado de 

calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que 

apresentem as mesmas características. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO: 

 

8.1 Este contrato poderá ser rescindido nos casos 

previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 

observadas as disposições contidas nos artigos 79 e 80, 

da mesma lei. 

 

8.2 Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da 

data de sua comunicação à CONTRATADA, esta entregará a 

documentação correspondente aos serviços executados que, 

se aceitos pela Fiscalização, serão pagos pelo 

CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes. 

 

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU SUBCONTRATAÇÃO 

 

9.1 A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar o 

contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sem prévia 

autorização do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS E DO 

REAJUSTAMENTO 

 

10.1 Os preços poderão ser realinhados nos termos do Art. 

65, II, “d” da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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10.2 No caso de prorrogação da vigência do contato por 

mais de 12(doze) meses, os valores contratuais serão 

reajustados, conforme índice do INPC/IBGE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 A parte que infringir os termos do presente 

Contrato, responderá por perdas e danos consoante o que 

for apurado, podendo ensejar até mesmo a sua imediata 

rescisão. 

11.2 O presente contrato poderá ser rescindido por 

motivo de força maior e dar-se-á por iniciativa e a 

juízo do CONTRATANTE. 

 

11.3 Poderá a Administração revogar o presente Contrato, 

no todo ou em parte, por conveniência administrativa e 

interesse público, devidamente justificado, sem que 

caiba a CONTRATADA direito a indenização, salvo em caso 

de dano efetivo disso resultante e na forma da lei. 

 

11.4 De acordo com a conveniência da Administração se 

devidamente justificada, os serviços poderão ser 

aumentados ou reduzidos, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento), conforme o parágrafo 1º do artigo 65 

da Lei nº. 8.666/93, observado o limite da modalidade. 

 

11.5 Integra este Contrato naquilo que não contrariar 

suas disposições, o Edital de Licitações – Tomada de 

Preços nº. 009/2018 e seus anexos e a Proposta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

 

12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Curvelo para dirimir 

questões porventura advindas do presente instrumento, 

renunciando-se expressamente a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

12.2 E, por assim estarem justas e contratadas, depois 

de lido e achado conforme, assina as partes o presente 

instrumento em 02(duas) vias junto às testemunhas que 

também o subscrevem a tudo presentes. 

 

Presidente Juscelino, ........ de ................ de .... 
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Nº_____ 

 

___________________________ 

Ricardo de Castro Machado 

Prefeito Municipal 

Contratante  

 

 

 

________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:_________________________________ 

            RG: 

 

 

            _________________________________ 

            RG: 

 


