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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA 

PREGÃO PRESENCIAL  N°003/2021 

PROCESSO N°1175/2021 
                                 

PREMÂBULO  

O MUNICÍPIO DE MONTANHA, através do Prefeito André dos Santos Sampaio, designa a senhora Jane Bispo Engelhardt, 

pregoeira desta Municipalidade, usando a competência delegada no Decreto nº. 4.400/2021 torna público que se acha aberta, 

nesta unidade, licitação na modalidade Pregão presencial  nº. 003/2021, do tipo Menor Preço Lote – objetivando Contratação 

de Empresa Especializada na prestação de Serviços de assessoria, auditoria contábil e tributária, educação, controle interno, 

patrimonial, gestão pública em geral, conforme termo de referência e anexo, destinado a diversos setores deste município, que 

será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 

federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,    lei complementar 123 de 2006 alterada pela lei complementar 147 de 2014, e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

1. DA SESSÃO 

 

a) A sessão de processamento do Pregão será na Prefeitura Municipal de Montanha/ES na sala de licitações iniciando-se no dia  

07 de maio de 2021, às 08h:30min e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio. 

 

b) PROTOCOLO: Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser protocolados na prefeitura Municipal de Montanha 

Praça Osvaldo Lopes, s/n°, centro - Montanha - ES até às 08:00 a partir desse horário não serão mais aceitos envelopes. 

 

 

 1.1- DO OBJETO  

 

1.2 - A presente licitação tem por objeto Contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços de Assessoria, 

auditoria contábil e tributária, educação, controle interno, patrimonial, gestão pública em geral, conforme termo de 

referência e anexo, destinado a diversos setores deste município conforme especificações constantes do Termo de 

Referência, que integra este Edital como Anexo I. 

 

1.2  - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

1.2.2  Os recursos financeiros correrão por conta da unidade orçamentária: 030001.339039.0412200032008 FICHA 76.  

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO  

 

1. Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, 

autorizadas na forma da lei, que atendam as exigências de habilitação. 

2. Não será permitida a participação: 

 

a) De empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

b) De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c) Daqueles que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de 

Montanha/ES, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou estejam impedidos 

de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

d) A participação nesta licitação implica no atendimento ao preenchimento de todas as condições de habilitação e 

requisitos da proposta. 

 

3- MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME OU EPP):  
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3.1 - As empresas que se enquadram como ME/ EPP que desejam usufruir do beneficio da lei complementar 

123/06, alterada pela LC 147/14 Deverão apresentar no ato do credenciamento: 

3.2 - Declaração conforme anexo VIII, de que cumpre as exigências legais previstas na Lei e atendem aos 

requisitos do art. 3º da Lei. 

3.3 - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado para comprovar sua qualificação, com data de 

emissão no ano civil de 2021. 

3.4 - PARÁGRAFO PRIMEIRO - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 5 (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 a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n o 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

 

4 - DA IMPUGNAÇÃO:  

 

a) Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o acolhimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta licitação. 

b) A impugnação somente será conhecida mediante protocolização das razões do recurso e/ou do contra-recurso 

junto à Gerência de Protocolo e Documentação (Protocolo Geral) desta Prefeitura. 

c) Caberá ao (a) Pregoeiro (a), decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

d) Acolhida a impugnação contra o Edital será designada nova data para a realização do certame. 

e) Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

f) É vedada a licitante a utilização de recurso ou impugnação sem qualquer fundamento ou de natureza 

meramente protelatória ou que vise a tumultuar o procedimento licitatório. Identificado tal comportamento, poderá a 

Comissão de licitação ou, se for o caso, a autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes, bem como aplicar 

penalidade. 

g). As impugnações interpostas fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo PROPONENTE não serão conhecidas. 

h) Para fins de identificação para a interposição da impugnação citada no subitem anterior, o impugnante deverá juntar a 

Cópia do Contrato Social consolidado, devidamente autenticado quando este for um dos sócios, ou instrumento 

procuratório público ou particular, cópia autenticada do Contrato Social Consolidado. 

 

5 - DO CREDENCIAMENTO  

 

5.1  Para fins de credenciamento A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro diretamente, 

proponente poderá enviar um representante munido de documento que o credencie à participação (ANEXO). 

 

5.2  Respondendo o mesmo pela representada. Deveram apresentar também os anexo III,V, VI ,VII e VIII. 

 

5.3 - O credenciamento ocorrerá até 08:30 min. 

 

5.4 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem 

como possa manifestar interesse recursal. 

 

5.5 - Para a efetivação do credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro qualquer documento 

de identidade emitido por órgão público juntamente com um original de instrumento procuratório (ANEXO) que o 
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DECLARAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA 
Pregão Presencial nº 003/2021 
Nome do proponente e (CNPJ): 

8- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 

autorize a participar especificamente deste Pregão e a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances 

verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao presente certame, em nome do proponente. 

 

5.6 - Deverá ser juntada cópia autenticada de documento (apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta 

Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso), a fim de comprovar se o outorgante do instrumento 

procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra. 

 

5.7 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, deverá 

comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos 

aditivos, do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório 

de pessoas jurídicas, conforme o caso. 

 

5.8 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 

de nota, por publicação Oficial, ou por membro da CPL, Pregoeiro ou da Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal 

de Montanha. NÃO SERÁ FEITO AUTENTICAÇÃO NO DIA DO CERTAME, salvo melhor juízo. 

 

5.9 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, 

participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação 

de novas propostas e a interposição de recurso. 

 

5.10 A não apresentação da documentação de credenciamento relacionada acima, não desclassificará ou inabilitará a 

licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em nome da mesma. 

 

 

6 - ABERTURA DOS ENVELOPES  

 

6.1 - Às 08h:30min horas do dia 07 de maiol de 2021 será aberta a sessão pela Pregoeira na sala de reuniões da 

CPL localizada na Praça Osvaldo Lopes S/N - Centro - Montanha - ES, sendo que nessa oportunidade os licitantes 

deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO V). 

 

6.1.1 - Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 a declaração deverá está juntamente com o 

credenciamento. 

 

6.1.2 - Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o item 6.1 em envelope 

apartado que deverá trazer os seguintes dizeres: 

 

 

7. Objeto é Contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços de Assessoria, auditoria contábil e tributária, 

educação, controle interno, patrimonial, gestão pública em geral, conforme termo de referência e anexo, destinado a diversos 

setores deste município. 

 

8.1 - Somente poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem todas as exigências contidas neste edital 

e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição, devidamente comprovadas. 

8.2 - Poderão participar deste Pregão somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto desta 

licitação e que atendam as exigências deste edital. 

8.3 - Não será admitida a participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão 
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9 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA 
" Envelope 1 – “PROPOSTA" 
Pregão Presencial nº 003/2021 
Nome do proponente e (CNPJ): 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA 
Envelope 2 – “HABILITAÇÃO” 
Pregão Presencial nº 003/2021 

Nome do proponente e (CNPJ) 

10 - ENVELOPE Nº 001 - PROPOSTA 

temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública; que tenham sido 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem as disposições dos art. 

9º, e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

9.1 - Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital  sua  proposta  e  sua  documentação necessária 

para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados e carimbados, contendo na parte externa, além 

da razão social completa da proponente (com CNPJ) os seguintes dizeres: 

 

 

 

9.3 - O Envelope nº 001 - PROPOSTA deverá conter as 

informações/documentos exigidos no item 10 deste Edital, e o Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO deverá conter os 

documentos/informações exigidos no item 11.1 deste Edital. 

 

 

10.1 - A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identificação da 

empresa licitante (no mínimo: nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações: 

a) discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no edital; 

 

b) validade da proposta a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da mesma; 

 

10.2 - O preço unitário deverá ser apresentado em algarismo, e o preço global em algarismo e por extenso. 

 

10.2.1 - Em caso de divergência entre o preço expresso em algarismo e o por extenso, será levado em consideração o 

último. 

 

10.3 - Nos preços propostos já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos, transporte, seguros, 

contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos 

demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para Prefeitura Municipal de Montanha - ES. 

 

10.4 - A simples apresentação da proposta por si só implicará a plena aceitação por parte do licitante de todas as 

condições deste edital, independentemente de transcrição. 

 

10.5 - A proposta só será desclassifica se for de encontro, expressamente, as normas e exigências deste edital, ou 

quando inexequível. 

 

10.6 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não 

previstas neste edital. 
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10.7 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões evitando sinônimos técnicos, 

omissões ou acréscimos referentes a especificação do objeto. 

 

10.8 - ARQUIVO PARA PROPOSTA AUTOMÁTICA COMERCIAL (PCA)  

 

a) - O arquivo da proposta automática será fornecido pelo setor de licitação, através de requerimento via e-

mail, constando os dados da empresa que irá participar do certame (CNPJ, endereço, e-mail e telefone). O 

licitante deverá solicitar o arquivo PCA (proposta comercial automática), através do e-mail 

licitacao@montanha.es.gov.br 

b)  - A proposta de preços deverá ser digitada através de programa disponibilizado para download no site da 

Prefeitura Municipal de Montanha www.montanha.es.gov.br, na opção SERVIÇOS - DOWNLOADS - 

PCA, e/ou site da E&L Produções de Software www.el.com.br, na opção CLIENTES - DOWNLOADS - 

PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser entregue em mídia digital (CD- 

R) e impressa uma via, devidamente datada e assinada pelo representante legal da proponente. 

 

 

11 -  ENVELOPE Nº 002 - HABILITAÇÃO  

 

11.1 - Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo enumerados: 

 

11.1.1 - Habilitação Jurídica: 

 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 

comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou 

Registro Comercial no caso de empresa individual. 

b) 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. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

d) Cópia da Cédula de Identidade ou documento com foto dos sócios da empresa licitante; 

 

11.1.2 - A Habilitação Jurídica presta-se para observar a atividade da empresa. 

 

11.1.3 - Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no momento do credenciamento, 

e uma vez comprovada às informações mencionadas no subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado 

de fazer nova apresentação de documentação no Envelope nº 01 - HABILITAÇÃO. 

 

11.1.4 - REGULARIDADE FISCAL  

 

a) Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS), através da Certidão Negativa de Débito - CND, de conformidade com a Lei n.° 8.212/91, obtida junto ao site da 

Receita Federal; 

b) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço); 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante; 

d) Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Municipal da sede do licitante; 

e) Certidão de débitos trabalhistas. 

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

11.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

a) Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em 

data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento. 
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11.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 

a) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Contabilidade – CRC com jurisdição no Estado onde 

está sediada; 

b) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Administração – CRA com jurisdição no Estado onde 

está sediada; 

c) Apresentação de relação da equipe técnica responsável pelos trabalhos, composta por no mínimo 01(um) 

integrantes com qualificação, currículo e cópia autenticada de documentos que comprove formação em nível superior na 

área de Ciências Contábeis, 01(um) área de Administração, devendo estes profissionais ser regularmente registrados nos 

seus respctivos conselhos; 

d) A comprovação de existência de vínculo profissional entre os membros da equipe técnica e a empresa 

proponente, poderá ser realizada mediante cópia autenticada do contrato social no caso de sócios, cópia autenticada de  

registro na carteira profissional, cópia autenticada da ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a 

contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos 

serviços e atenda a s exigências deste Edital . No caso de profissional autônomo, deverá ser apresentado junto com a 

documentação o contrato de prestação de serviço com o licitante, com firma reconhecida, autorizando o licitante 

relacioná-lo na equipe técnica para fins exclusivos desta licitação. 

f) Cópia dos documentos dos responsáveis técnicos, (DIPLOMA; Registro no Conselho no órgão de classe competente, 

de Contabilidade – CRC, Administração – CRA).   

g) Comprovação de Capacidade técnica que fará através da apresentação de atestado de capacidade técnica ou cópia de 

contratos ou comprovantes dos profissionais responsáveis, que comprove já ter ou esteja realizando os serviços 

prescritos no Anexo I – especializados nas áreas citadas. 

 

 

11.3.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

11.4 PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os documentos deverão ser apresentados com o prazo de validade em 

vigor. Certidões ou certificados que não contenham prazo de validade, somente serão aceitos se expedidos 

com, no máximo, 90 (noventa) dias de antecedência da data designada para abertura das propostas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial, podendo, a critério do 

Pregoeiro, ser exigida a apresentação de seus originais, para confronto com as cópias oferecidas, sendo 

facultado ao Pregoeiro diligenciar para constatação da autenticidade de cada documento. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A veracidade dos documentos obtidos por meio eletrônico poderá ser confirmada 

pela Equipe de Apoio através de consulta à internet, diretamente nos respectivos sites. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A ausência de documentos de habilitação, ou sua apresentação em desacordo com 

o previsto neste EDITAL, inabilitará a proponente. Quaisquer dos documentos mencionados não poderão ser 

substituídos por nenhum tipo de protocolo. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A inabilitação da licitante importa em preclusão do seu direito de participar das 

fases subsequentes. 

 

11.4.1 - O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Montanha-ES 

em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações substituirá a documentação exigida no item 11. 
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11.4.2 - Caso algum documento esteja vencido ou tenha sofrido alteração, o documento complementar deverá ser 

inserido no envelope juntamente com o CRC. 

 

12 - Procedimento da Sessão e Julgamento 

 

a) - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 

b) - Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar declaração (ANEXO) 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

c) - Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO) na forma estipulada pelo item 6.1. 

d) - O Pregoeiro procederá a abertura do Envelope nº 001 - PROPOSTA, julgando-as e classificando- as, e pelo 

MENOR PREÇO  considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, 

VIII, IX e X. 

e) - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham 

condições, que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, ou que consignarem preços excessivos ou 

manifestamente inexequíveis. 

f) - Uma vez classificada as propostas o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 

decrescente de valor. 

g) - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 

h) - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante 

da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das 

propostas. 

i) - A Pregoeira durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais  condições que julgar 

necessárias a fim de por ordem ao certame. 

j) - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 

previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

k) - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e 

ordenada as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

l) - Em seguida a Pregoeira examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto e valor, 

decidindo motivadamente a respeito. 

m) - Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as 

exigências habilitatórias previstas neste edital. 

n) - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), a(s) 

licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado o objeto do certame, caso não ocorra a 

manifestação de recurso. 

o) - A adjudicação do objeto desta licitação poderá ser feita a uma única licitante. 

p) - O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 

desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação 

poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as 

disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente. 

 

q) - A Pregoeira ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em qualquer 

momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em 

qualquer dos envelopes. Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, desde que as mesmas cumpriram as exigências previstas neste edital, serão adotados os 

seguintes procedimentos: 

 

 

I. - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, entende-se por empate Ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou 

EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que a 
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proposta mais bem classificada não seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos moldes da LC 

123/2006 alterada pela LC 147/2014. 

 

II. - Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada dentro do limite estabelecido, poderá, na sessão 

pública de julgamento das propostas após o encerramento dos lances, num prazo máximo de 05 (cinco) 

minutos, ofertar lance que cubra a empresa que não seja MPE, sob pena de preclusão. 

 

III. - A nova proposta de preços mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou 

EPP) sem ser dado nova chance de lance para a antiga vencedora. 

 

IV. - No caso de equivalência de valores apresentados por microempresas e empresas de pequeno porte, que se 

encontrem enquadradas será realizado sorteio entre elas para verificar qual primeiro poderá apresentar a 

melhor oferta. 

 

V. - Não havendo a contratação da microempresa ou empresas de pequeno porte, serão convocadas as MEs ou 

EPPs remanescentes, que se encontram dentro do limite de 5% acima da proposta originalmente vencedora do 

certame, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

VI. - Na hipótese da não contratação de empresa ME ou EPP, nos casos previsto em lei o objeto será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do LOTE. 

 

VIII - Após a fase de lances verbais será declarada vencedora a proposta de menor preço por LOTE,  se a proposta 

não for aceitável por apresentar preço inexequível ou acima dos valores praticados pelo mercado, será examinada a 

proposta subsequente, e assim sucessivamente. 

 

 

13 - RECURSOS  

 

13.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 

8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para o recurso o Prefeito Municipal. 

13.2 - Os recursos deverão observar os seguintes critérios: 

serem dirigidos ao Pregoeiro, devidamente fundamentados e, se for o caso, acompanhados de documentação pertinente; 

13.3 - serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que 

deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos); 

13.4 - Os recursos deverão ser apresentados no Gabinete do Prefeito. Fora do prazo legal, não serão conhecidos. 

 

 

14 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

 

14.1 - A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à autoridade superior 

para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação caso ocorra recurso. 

14.2 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, sendo que esta 

adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior. 

 

15 - Retirada da Ordem de Serviço 

 

15.1 - A Prefeitura Municipal de Montanha, por intermédio do Secretário responsável convocará a(s) licitante(s) para 

retirar(em) a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Serviço relativa ao presente pregão. 

15.2 - O prazo para a retirada da Ordem de Serviço, ou fornecimento após a convocação é de 05 (cinco) dias corridos, 

contados a partir da assinatura do contrato. 

 

16 - ACEITAÇÃO E PAGAMENTO  
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16.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) até 30 dias, mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Montanha 

de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

16.2 - O pagamento somente será efetuado até 30 dias após a emisão da nota fiscal, com entrega em conformidade com 

as exigências do ANEXO 01; sendo recusados produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, corrompidos, 

fraudados ou em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação. 

 

16.3 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada 

para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova 

fatura, devidamente corrigida. 

 

16.4 - A Prefeitura Municipal de Montanha poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 

devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. ou multas/penalidades plicadas na forma da lei. 

 

16.5 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à 

contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros. 

 

16.6- Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que 

concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 

 

17- PENALIDADES E SANÇÕES  

 

17.1- A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto 

licitado, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, a saber: 

 

17.2 - A CONTRATADA por descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitar-se-á as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

 

b) - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

c) - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

 

d) - Multa por atraso injustificado no fornecimento, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 

obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação; 

 

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte da entrega não realizada; 

 

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço contratado, por cada dia subsequente até o trigésimo. 

 

Parágrafo Único - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 

deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processo administrativo, garantida a ampla 

defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Responsável. 

18- DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

18.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente 
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edital, e seus anexos. 

18.2 - A Prefeitura Municipal de Montanha reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação 

da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas. 

18.3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 

18.4 - A Pregoeira solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário. 

18.5 - Poderão ser convidados a colaborar com a Pregoeira, assessorando-o, quando necessário, profissionais de 

reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer 

outro servidor desta Prefeitura. 

18.6 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 

igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

18.7- Este Edital será regido pelas regras e princípios publicitas, pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 com suas 

alterações, e lei complementar 123 de 2006 alterada pela lei complementar 147 de 2014 independentes da transcrição 

das normas vigentes. 

18.8 - A pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 

- Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos interessados pelo tel.: 

(27) 3754-2262, em dias úteis no horário de 7 h às 13 h. 

18.9 - A pregoeira pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar proposta mais 

vantajosa para a Administração. 

18.10 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, podendo anulá-la por Ilegalidade, 

em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

18.11 - Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas circunstanciadas, que serão assinadas pelo 

Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

18.12 - As recusas ou as impossibilidades de assinatura devem ser registradas expressamente na própria ata. 

18.13 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes foram abertos na sessão e as propostas serão rubricadas 

pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

18.14 - O resultado do presente certame será divulgado no DOM/ES. 

18.15 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do 

Estado. 

18.16 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão devolvidos ao final da sessão. 

18.17. Fica eleito o Foro da Comarca de Montanha para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato 

dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

18.18A Ata de Registro de Preços oriunda desta licitação, poderá sofrer adesões por outros Órgãos  

ou Unidades Gestoras desta Administração, ou de outras esferas do Poder Público em Geral. 

18.19 - Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:  

ANEXO: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,X, e Termo de Referência. 

Montanha/ES, 13 de março de 2021. 

Jane Bispo Engelhardt 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 

 

 

Lote 01 Descrição/Especificação Unidade de Medida Quantidade  

1 Contratação de Empresa Especializada na prestação 

de Serviços de assessoria, auditoria contábil e 

tributária, educação, controle interno, patrimonial, 

gestão pública em geral. 

 

        Mensal 

 

12 Meses 
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 ANEXO II 

 

 

MINUTA DE MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Sra. Pregoeira, 

Seguindo os ditames editalícios, apresento a V.Sa. A nossa proposta de preços para o Pregão Presencial 

nº 003 /2021, conforme a seguir relacionados, discriminados de acordo com o ANEXO I do Edital: 

 

LOTE 

01 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR 

UNITÁRIO(R$) 

VALOR TOTAL (R$) 

      

 

1. Valor total da proposta: R$  (POR EXTENSO) 

2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega. 

3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertad0(s), estão inclusos todos os custos 

indiretos, tais como: impostos, taxas, frete, seguros e etc. 

4. Prazo para inicio da  Prestação: 5 (cinco) dias corridos contando a partir do 

recebimento da Ordem de Execução. 

5. A entrega da proposta implica na aceitação dos termos deste edital. 

6. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é do Banco 

  ,  nº   ,  Agência   , e o nosso  telefone  para  contato  é  (27) 

  , fax (27)   e email   . 

7. Demais informações exigidas no edital e seus anexos: (indicar, quando for o caso). 

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos.  

 

 

 

 

Montanha /ES,                          de                de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor ou Representante Legal - CPF/RG 
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OBS.: Esta declaração deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento. 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

A  empresa   ,  inscrita  no   CNPJ  nº  , 

sediada na(o)  , declara, para os devidos fins, que inexistem fatos impeditivos para a sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Montanha/ES,  de  de  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor ou Representante Legal - CPF/RG 
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OBS.: Esta declaração deverá ser juntada aos documentos de Habilitação. 

 

ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  / . 

 

 

 

 

 

 

A empresa  ,  inscrita  no CNPJ nº  , por intermédio de 

seu representante legal,  o(a) Sr.(a)   , inscrito no  CPF nº   DECLARA, 

para fins do disposto no art. 27, V da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro 

de 1999, que NÃO emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 

(dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. Montanha/ES,           

de  de . 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor ou Representante Legal - CPF/RG 
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OBS.: Esta declaração deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento. 

 

 

ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa   , inscrita no CNPJ nº   , com sede na 

, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do  
PREGÃO PRESENCIAL nº / , DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos  
para sua habilitação no presente certame licitatório. 

 

Montanha/ES,  de  de  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Diretor ou Representante Legal - CPF/RG 

                                                       Carimbo da Empresa 
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OBS.: Esta declaração deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento. 

 

 

 

 

  

 

ANEXO VI 

 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Pelo      presente      instrumento,      a      empresa  , situada à 

  ,  neste  ato  representada  pelo  (cargo),  (nome do responsável), 

brasileiro,  (estado  civil),  (RG/órgão  expedidor),  CREDENCIA o Sr.   , brasileiro, (estado 

civil), (RG/órgão expedidor), dando-lhe plenos poderes para, em nome da empresa, dar entrada em documentos, 

formalizar propostas, dar lances, recorrer, desistir e tratar de todos os demais assuntos pertinentes ao PREGÃO nº / . 

 

Montanha/ES,           de  de  . 

 

 

 

 

 

 

Diretor ou Representante Legal - CPF/RG 
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ANEXO VII 

  

OBS.: Esta declaração deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento. 

 

(DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  /  

 

 

 

O(s)      abaixo      assinado(s),      na      qualidade      de      responsável(is)      legal(is)      pela     Empresa 

  ,      inscrita      no      CNPJ      sob      o      nº 

   DECLARA, sob as penas da lei em atendimento ao previsto no edital de 

PREGÃO PRESENCIAL nº /201_, que a empresa citada acima NÃO se encontra declarada inidônea para licitar ou 

contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

 

  ,  de  de  . 

 

 
Nome completo legível do responsável pela Pessoa Jurídica 
Assinatura 
Carimbo da empresa 

Razão social/CNPJ 
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OBS.: Esta declaração deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento. Esta 

declaração deverá estar acompanhada de: 

Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado para comprovar sua qualificação. Este documento só é 

obrigatório para as empresas que se enquadrarem como ME e EPP, que desejarem usufruir dos benefícios da Lei nº 

123/2006. 

 

 

ANEXO VIII 

 

(MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE) PREGÃO PRESENCIAL Nº  / . 

 

 

 

 

A empresa   , 

CNPJ:  ,     abaixo     assinada     por     seu     representante     legal,     o     Srº 
  , portador da Carteira  de Identidade nº  e do CPF nº 

  DECLARA para fins de usufruir dos direitos e benefícios previstos para as 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (MEE E EPP), que cumpre os requisitos previstos no Art. 

3º da Lei Complementar 123/06 e que não incidi nos impedimentos previstos no § 4º do mesmo art., possuindo receita 

bruta dentro dos limites estabelecidos, se enquadrando a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

segundo a disciplina da Lei Complementar 123/2006 ou se enquadrando como MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL, conforme Inciso I, Art. 18 – A da Lei Complementar nº 123/2006, marcar a opção abaixo: 

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;  

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;  

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Inciso I, Art. 18 – A da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

  

 

 ,           de  de  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
    Nome completo legível do responsável pela Pessoa Jurídica 

Assinatura 

Carimbo da empresa Razão social/CNPJ 
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ANEXO IX 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO Nº. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE MONTANHA,  Pessoa Jurídica de Direito Público interno inscrita no CNPJ  sob o n°        ,  com 

sede na   , n °, centro, Montanha /ES, neste Doravante denominada Contratante, neste 

ato representado   por   seu         , Sr.  , portadora da Carteira de Identidade nº    e CPF nº  e  a empresa     

inscrita  no         CNPJ sob      o nº , Situada         à            , doravante denominada contratada, representada 

neste ato  pelo Sr.(a)  ,  portador  da  Carteira  de  Identidade nº  ,CPF sob n°  denominada  CONTRATADA,   

firmam   o presente contrato para aquisição  , constantes no Processo Administrativo n°       e em 

observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20 , mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- (OBJETO) 

 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ........................................................... , conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os 

quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

A Empresa vencedora fornecerá os materiais discriminados Abaixo: 

 

LOTE 

01 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA VALOR 

UNITÁRIO(R$) 

VALOR TOTAL (R$) 

       

 

CLÁUSULA SEGUNDA (PRAZO DE FORNECIMENTO) 

 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de  / / e 

encerramento em  / / , prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA (PREÇO) 

 

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ ( .......................... ). 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 
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CLÁUSULA QUARTA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:    

 

CLÁUSULA QUINTA (PAGAMENTO) 

 Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal de Finanças, é necessário a apresentação da (s) nota (s) 

fiscal (is), junto às notas ficais deverão estar anexadas Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão 

Negativa da SRF e Certidão Negativa da Dívida Ativa (Procuradoria da Fazenda); Prova de regularidade (certidão) 

com a Seguridade Social – INSS; Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço); Prova de regularidade com a Fazenda Estadual de acordo com a sede do licitante; Prova de Regularidade 

(certidão) com a Fazenda Municipal da sede do licitante; certidão de débitos trabalhistas, devidamente atualizadas, 

acompanhada do atestado de recebimento dentro do 

 

(s) prazo (s) e qualidade do material, recebido pela Secretaria responsável pela solicitação, e o pagamento será 

efetuado até 30 (trinta) dias ,após a emissão da nota fiscal. 

 

5.1- A empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a comprovação 

da mencionada opção. 

5.2- O CONTRATANTE poderá deduzir o pagamento importâncias que a qualquer título que lhe forem devidos 

pela CONTRATADA, em decorrência de Inadimplemento contratual. 

 

5.3- Fica assegurado o MUNICÍPIO o Direito de deduzir do pagamento devido a CONTRATADA, independente da 

aplicação de multas, importâncias correspondentes a: 

 

I- Débitos a que tiver dado causa. 

II- Despesas relativas à correção de eventuais falhas. 

III- Dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos. 

IV- IV- Débitos com a Administração Municipal. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA (REAJUSTE DE PREÇOS) 

 

6.1 O preço contratado é fixo e irreajustável. 

 

6.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

6.3 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 

trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

6.4 As supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.. 

CLÁUSULA SÉTIMA (VIGÊNCIA DO CONTRATO) 
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O prazo de duração deste contrato será de . 

 

Parágrafo Único – a administração, por razões de interesse público, poderá a qualquer tempo declarar termino 

antecipado do contrato ora firmado, bastando uma notificação previa com prazo de 30 dias para a rescisão, sendo que 

em tal hipótese será devido a CONTRATADA, o pagamento, se houver saldo referente à aquisição do material 

contratado. 

 

CLAÚSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES) 

 

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

 

b) Dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato. 

c) Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, através dos seguintes representantes nomeados pelo 

Município: 

 

1 -    

 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Fornecer os produtos contratados na forma ajustada; 

b) Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais decorrentes da execução do presente 

contrato; 

 

c) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

d) Os produtos, nos quantitativos solicitados, deverão ser fornecidos, conforme prazos, locais e quantitativos 

indicados na ordem de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras. 

 

CLÁUSULA NONA – (ALTERAÇÃO DO CONTRATO) 

 

O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação das finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA – (INEXECUÇÃO DO CONTRATO) 

 

A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 

77 da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – (DA RESCISÃO) 

 

O contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei 

Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e alterações em vigor. 

 

Parágrafo Primeiro – O contrato para o fornecimento do produto poderá ser rescindido por iniciativa da 

CONTRATADA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo CONTRATANTE, mediante ação judicial 

especialmente intentada para esse fim; 
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Parágrafo Segundo – Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o fornecimento pela CONTRATADA não poderão 

ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado. 

Parágrafo Terceiro - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite 

dos prejuízos causados ao 

CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pelo CONTRATANTE na forma que o mesmo 

determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – (PENALIDADES E DAS MULTAS) 

 

A CONTRATADA por descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitar-se-á as seguintes penalidades: 

 

I - advertência; 

II- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos; 

 

III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 

de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

IV - Multa por atraso injustificado no fornecimento, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 

obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da 

obrigação; 

 

b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte da entrega não 

realizada; 

 

c. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço contratado, por cada dia subsequente até o 

trigésimo. 

 

Parágrafo Único - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 

serão deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processo administrativo, garantida a 

ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Finanças. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – (VINCULAÇÃO) 

 

O presente Termo de Contrato encontra-se vinculado ao Edital e seus anexos do  Pregão  Presencial  nº. 

          , bem como as propostas financeiras dos proponentes e a ata originada da referida licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (CASOS OMISSOS) 

 

As omissões relativas ao presente Contrato são reguladas pelas Leis n.º. 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações em 

vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DESPESAS 

 

A contratada será a única responsável por todas as despesas de hospedagem, alimentação, transportes, impostos, 

encargos sociais e trabalhistas, licenças e demais despesas que possam ocorrer na execução do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

As partes elegem o Foro da Comarca de xx – xx, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato. E 

por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na 

presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

xx/xx,   

 

 

 

 

CONTRATANTE 

 
Contratante 

 Contratado(a) 
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ANEXO X 

 

Pregão Presencial  /20   

 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 

 

RazãoSocial:  CNPJ   

  . 

Endereço:    

Estado:  CEP:  . 

Cidade:   __   

 

Telefone: (  )  Fax: (  )    . Nome da pessoa para

 contatos:    . Telefone: (  ) 

  E-mail:  . 

 

Nome  completo da  pessoa que  assinará  o contrato:   . Cargo que a pessoa 

ocupa  na  empresa:  .  Conta  Bancária   

Agencia   Banco  .    RG  nr.:      CPF: 

  . 

 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para assinatura do 

contrato. 

 

Data: 

 

 

 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

 

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo com o envelope da 

documentação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato 

referente a este procedimento licitatório.
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

1.1 - Vigência: de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. 

1.2 - Abrangência: Prefeitura Municipal de Montanha – Espírito Santo 

2 - DO OBJETO 

2.1.1- Contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços de assessoria, auditoria contábil e tributária, 

educação, controle interno, patrimonial, gestão pública em geral, incluindo apoio administrativo, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

 

LOTE 

01 

Descrição/Especificação Unidade de 

Medida 

Quantidade Valor Estimado 

1 Serviços de assessoria, auditoria contábil e 

tributária, controle interno, patrimonial, gestão 

pública e organizacional em geral, incluindo 

apoio administrativo. 

 

        Mensal 

 

12 Meses 

 

 

25.000,00 

2.1.2 - O objeto da licitação tem a natureza de serviço especializado de caráter continuado, em regime de dedicação 

exclusiva. 

2.1.4- O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o 

limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 57, II, da Lei 8.666/93.  

2.2- A fiscalização será de responsabilidade de indicação de cada Secretário responsável pela pasta. 

3 - DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3.1 Justifica-se a contratação, tendo em vista a ausência de mão de obra especializada para a execução dos serviços 

elencados no objeto da contratação, bem como, os baixos salários da área técnica que impede a retenção de talentos. 

mailto:licitacao@montanha.es.gov.br


Praça Osvaldo Lopes, s/n° – Centro - CEP 29.890-000 – Montanha – ES Telefone: (27) 3754- 

2262/E-mail: licitacao@montanha.es.gov.br 

 

 

Considerando que a formação de profissionais atuantes no setor público é gradativa e as experiências da vivência pública 

fazem a diferença na solução dos problemas e na alavancagem dos serviços prestados à população; 

Considerando a escassez de profissionais especializados no Município, especialmente nas áreas de planejamento, gestão 

estratégica, controle, finanças e auditoria, é um fator de risco para a garantia da eficiência e eficácia dos serviços 

públicos. 

Considerando que para a realização de concurso público faz-se necessário primeiro conhecer o custeio da máquina 

pública e realizarmos uma reforma administrativa capaz de atrair e reter talentos para atuação no setor público, de modo a 

evitar investimentos em servidores que sejam atraídos pelo mercado comercial e não pela atuação no setor público. 

Considerando que a Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, destaca à União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 a proibição, até 31 de dezembro de 

2021, de conceder vantagem ou aumento de remuneração, criar cargo, emprego ou função que implique aumento de 

despesa, alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa, admitir ou contratar pessoal – salvo as 

reposições de cargos, realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias, dentre outras; 

Considerando que no município de Montanha - ES, a contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de 

Assistência Social e da Prefeitura em geral é centralizada em um único setor de Contabilidade. 

Considerando a análise de viabilidade da contratação e a expectativa de que a contratação gere maior segurança e 

confiabilidade nas decisões e processos e o gerenciamento e governança de áreas estratégicas facilitará o cumprimento 

dos objetivos da gestão municipal. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

4.1 - A prestação dos serviços deverá ocorrer no endereço da contratada, sendo obrigatória a presença mensal no endereço 

sede da Prefeitura Municipal de Montanha - ES, uma semana por mês e sempre que solicitado com antecedência de 48 

horas. 

4.2 - Os serviços a serem contratados compreendem a prestação de Serviços de assessoria, auditoria contábil e tributária, 

controle interno, patrimonial, gestão pública em geral, incluindo apoio administrativo, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento: 

4.3 – A prestação de serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a administração 

contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar materiais e 

equipamentos, ferramentas e itens necessários para execução dos serviços com qualidade; 

5.2 - Elaborar processo de Planejamento Estratégico alinhando as áreas institucional, saúde, educação, assistência social, 

agricultura, patrimônio, segurança, cultura, geração de emprego, dentre outras ligadas as secretarias municipais; 
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5.3 - Implantar a gestão de processos com mapeamento e fluxos; 

5.4 - Elaborar e sugerir planos de: sustentabilidade, governança, riscos e compliance, gestão de pessoas, gestão de 

tecnologia e comunicação. 

5.5 - Revisar atos normativos e sugerir implantação de controles internos eficientes; 

5.6 - Assessorar a elaboração de PPA, LDO, LOA e outros relatórios financeiros e de prestação de contas; 

5.7 - Elaborar e propor projeto de relacionamento com a sociedade que envolva ouvidoria, transparência, acesso à 

informação; 

5.8 - Auxiliar a implantação de tecnologias inovadoras que permitam agilidade e economicidade; 

5.9 - Assessorar as áreas de tributação/arrecadação, contabilidade, orçamento, prestação de contas, recursos humanos, 

controle interno, patrimônio, almoxarifado, dentre outras correlatas; 

5.10 - Auxiliar na elaboração da reforma administrativa e na formação de liderança e contratação de servidores públicos 

efetivos. 

5.11 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, no total ou em parte, e no prazo fixado pelo fiscal de contrato, os serviços 

efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução; 

5.12 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos especializados nos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

5.13 - Comunicar ao fiscal de contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente 

que se verifique na execução dos serviços; 

5.14 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o 

acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução dos trabalhos; 

5.15 - Manter, durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.16 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

5.17 - Assegurar à contratante, em conformidade com a legislação vigente, o direito de propriedade intelectual dos 

produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, inclusive 

aqueles produzidos por terceiros, subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem expressa autorização da 

contratante. 

5.18 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO  

Quanto ao Planejamento Estratégico: 
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ATIVIDADE RESULTADO ESPERADO 

Diagnóstico da situação atual 

Análise do ambiente interno e externo 

Conhecer a situação atual elaborar 

relatório diagnóstico e propor 

melhorias. 

Capacitar líderes em Governança e Gestão Formação de liderança 

Definir Missão, Visão e Valores, objetivos estratégicos Proporcionar direção, objetivos e 

indicadores de resultados. 

Propor Indicadores de gestão alinhado ao Planejamento 

estratégico 

Medir os resultados alcançados e 

aperfeiçoar os serviços prestados aos 

cidadãos. 

Propor Planos de ação junto às secretarias para cumprimento 

das metas estabelecidas 

Monitorar o alcance dos resultados 

 

Quanto a gestão de processos e controle interno: 

ATIVIDADE RESULTADO ESPERADO 

Propor inventario dos principais processos 

Propor o mapear dos processos 

Propor fluxos de processos 

Propor a definição de responsáveis por cada etapa 

 

Padronizar, identificar retrabalho e 

burocratização desnecessária. 

 

Proporcionar a continuidade dos 

serviços prestados aos cidadãos. 

 

Analisar decretos, leis municipais e outros atos vigentes e 

propor alterações, se necessário 

 

Cumprir o princípio da legalidade 

Propor a normatização dos procedimentos internos 

 

Padronização e manuais 

Propor  listas de verificações (check list) Mitigar os riscos de erros na 

formalização dos processos 

Capacitar as equipes nos temas de maior incidência de achados 

e erros 

Aperfeiçoamento de pessoal e 

qualidade do trabalho 

 

Atuar de forma preventiva 

 

Quanto ao assessoramento contábil e patrimonial: 

ATIVIDADE RESULTADO ESPERADO 

Assessorar as equipe técnicas do município a elaboração de 

PPA, LDO e LOA 

 

Cumprir os prazos legais estabelecidos 

e alinhar o Plano de Governo aos 

objetivos e metas estabelecidos 

 

Propor uma rotina de atividades internas 

 

Para evitar erros formais e atrasos na 

entrega de Declarações e documentos 

aos órgãos de controle e de 

contabilidade 
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Propor e auxiliar na elaboração de relatórios fiscais e no 

cumprimento de outras obrigações contábeis e fiscais 

Cumprimento legal e eficiência na 

gestão financeira 

Propor e disponibilizar modelos de documentos e relatórios 

contábeis 

Padronização e celeridade dos 

processos 

Realizar juntamente com equipe técnica do município o 

levantamento físico de bens móveis e imóveis com descrição 

detalhada da situação do bem. 

 

Elaboração de inventário patrimonial (almoxarifado e 

patrimônio) juntamente com a equipe técnica 

Cumprimento legal e eficiência na 

gestão patrimonial 

Emissão de termos de responsabilidade 

Identificação com plaquetas 

Orientar a atualização em sistema patrimonial 

Elaborar Manual de Patrimônio 

Eficiência no serviço prestado e 

responsabilização ao erário, se 

necessário 

 

Quanto aos canais de relacionamento com a sociedade e transparência 

ATIVIDADE RESULTADO ESPERADO 

Propor e auxiliar na elaboração carta de serviços ao cidadão 

 

Apresentar à sociedade o catálogo de 

serviços 

Cumprir a legislação 

 

Sugerir layout  de Portal de Transparência inovador e 

acompanhar a implantação 

 

Cumprir o princípio da transparência, 

proporcionar ao cidadão a 

transparência ativa e passiva, nos 

termos legais 

 

Propor a elaboração das Prestações de contas dos serviços 

prestados à sociedade 

Prestar contas  

 

Quanto à arrecadação: 

ATIVIDADE RESULTADO ESPERADO 

Analisar a estimativa de arrecadação dos últimos três anos 

 

Analisar a inadimplência do município 

 

Propor melhorias nos processos de cobrança 

 

Propor a elaboração de um Manual de cobrança municipal 

 

Propor um fluxo de cobrança administrativa 

Propor um fluxo de cobrança judicial 

 

 

 

Alavancar a arrecadação por meio de 

medidas legais 
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Propor a  criação de um canal de negociação 

 

Propor a  criação de campanhas de regularização 

 

Cumprir a legislação no que tange a 

ausência de renúncia fiscal. 

 

 

Quanto a gestão de pessoas: 

ATIVIDADE RESULTADO ESPERADO 

Analisar os percentuais de despesas de pessoal 

 

Analisar os percentuais de benefícios a pessoal 

 

 

 

Valorização do servidor 

 

Proporcionar maior produtividade  

 

Auxiliar na implantação de um Plano de qualidade de vida no 

trabalho 

 

 

Valorização humana 

 

 

Quanto à gestão de contratações: 

ATIVIDADE RESULTADO ESPERADO 

Assessorar nos procedimentos internos de contratações  

 

 

Cumprir a legislação vigente 

 

Apresentar proposta de Plano de Logística Sustentável 

 

 

Sustentabilidade 

 

Capacitar os servidores atuantes na área de compras e contratos 

 

 

Qualificação profissional e eficiência 

 

Auxiliar na formalização dos processos e inovar procedimentos 

 

 

Qualidade e eficiência nas aquisições. 

 

 

Quanto a governança corporativa: 

ATIVIDADE RESULTADO ESPERADO 

Auxiliar na definição das instâncias de Governança 

Apresentar proposta de Plano de Governança 

Apresentar proposta de Plano de Riscos  

Apresentar proposta de Plano de Integridade 

Apresentar proposta de Plano de formação de liderança e 

capacitação 

Auxiliar na elaboração de proposta de Plano de Tecnologia e 

Comunicação 

 

 

Ser um município de referência em 

Boas Práticas de Governança 

Municipal no estado do Espírito Santo 
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6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1 - Regularidade Fiscal 

a) Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS), através da Certidão Negativa de Débito – CND, de conformidade com a Lei n.° 8.212/91, obtida junto ao site da 

Receita Federal; 

b) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço); 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante; 

d) Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Municipal da sede do licitante; 

e) Certidão de débitos trabalhistas. 

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

6.2 - Regularidades Econômico-Financeira 

 a) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante; 

 

6.3 - REGULARIDADE TÉCNICA: 

6.3.1. Para fins de comprovação da qualidade técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Cópia dos documentos dos  responsáveis técnicos,  (DIPLOMA; Registro no Conselho no órgão  de classe competente, 

de Contabilidade – CRC, Administração – CRA,  e CURRICULUM VITAE); 

b) Comprovação de Capacidade técnica que fará através da apresentação de atestado de capacidade técnica ou cópia de 

contratos ou comprovantes dos profissionais responsáveis, que comprove já ter ou esteja realizando os serviços prescritos 

no Anexo I – especializados nas áreas citadas no item 6.3. 

c) Comprovação de que se encontra regular perante com o conselho de classe equivalente as áreas citadas no item 6.3. 

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRARANTE 

a) efetuar o pagamento ajustado com as devidas retenções tributárias; 

 

b) dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato; 

 

c) Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, através de um represente nomeado de cada secretaria. Caberá a eles, 

executar a fiscalização do contrato, resultante da licitação, o qual registrará todas as ocorrências e deficiências em 

relatório; 

 

d) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os 

termos de sua proposta. 

8 – SANÇÕES 

8.1 - A CONTRATADA por descumprimento das obrigações sujeitar-se-á as seguintes penalidades: 
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8.1.1 - Advertência; É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada descumprir qualquer obrigação, e 

será expedido:  

8.2 - Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, nos seguintes casos: 

8.3 - Quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da proposta inicial ou na fase de lances; 

8.4 - Quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua exclusão antes da 

aceitação das propostas; 

8.5 - Quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo; 

8.6 - Quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação. 

8.7 - Todas as hipóteses tratadas quando a empresa descumprir as exigências pela primeira vez com a Administração, não 

havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial; 

8.8 - Suspensão temporária: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de 

contratar com a Administração, nos casos: 

8.9 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar ou prestar o serviço, no prazo estabelecido. 

8.10 - A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente, qualquer fase do processo, será válida quando a 

empresa for reincidente, já havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial; 

 

8.11 - Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 

contrato (em caso de contrato), não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou 

fraudar na execução do contrato. 

8.12 -  Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada: 

8.13 - Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para 

outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;  

8.14 -  Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

8.15 -  Receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento. 

8.16 - Comportar-se de modo inidôneo. 

8.17– O setor jurídico do Município será responsável por aplicar as medidas cabíveis referentes a sansões e multas 

praticadas pela Licitante.  

8.18 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os 

descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

8.19 - Multa por atraso injustificado no fornecimento, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 

obedecidos os seguintes limites máximos: 
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10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da 

obrigação; 

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte da entrega não 

realizada; 

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço contratado, por cada dia subsequente até o 

trigésimo. 

 

8.20- Parágrafo Único - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 

serão deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processo administrativo, garantida a ampla 

defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Finanças. 

8.21- Disposições gerais 

8.22 - As sanções previstas nos incisos poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do 

contrato: 

8.23 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;  

8.24 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

8.25 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

8.26- Do direito de defesa 

8.27- É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de 

multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.  

8.28- Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;  

8.29- Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e depois de exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção 

será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União, devendo constar:  

8.30 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.  

8.31 - O prazo do impedimento para licitar e contratar;  

8.32 - O fundamento legal da sanção aplicada;  

8.33 - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.  

8.34 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para 

aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata  sanção  

cabível e a suspensão para licitar.  

9 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

9.1 – A dotação Orçamentária:030001.339039.0412200032008 FICHA 76.  
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10 -  OUTRAS DISPOSIÇÕES 

10.1 Somente serão aceitas propostas que cotarem integralmente os serviços objeto da contratação, sem prejuízo da 

possibilidade de convocação dos classificados subsequentes, se a contratação com o originalmente vencedor fracassar, 

desde que suas propostas se apresentem vantajosas à Administração. 

10.2 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original. 

10.3 Será vedada a subcontratação no todo ou em parte, do objeto contratado. 

10.4 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contados da data limite para apresentação das propostas. 

Após um, ano, poderão sofrer reajuste de acordo com o índice geral de preços de mercado – IGPM. 

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se além da disciplina. As sanções por atos praticados durante a execução 

do estão previstas no TR. 

 

____________________________________ 

Joelson Alves Fernandes 

Decreto n°001/RH/2021 

Secretário Municipal de Administração e Finanças                                               
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