
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 167/2019 
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019 

ABERTURA: 31/10/2019 às 14:00 horas  
JULGAMENTO: MELHOR TÉCNICA 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 
I. DO PREÂMBULO 
 
1.1. O Município de Itajubá, através da Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, designada pela Portaria nº 475/2019, torna público que fará realizar 
TOMADA DE PREÇOS, Tipo: Técnica, Regime de Execução: Empreitada por 
Preço Global, regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, cuja Documentação e Propostas de Preços deverão ser entregues na data, 
local e horário abaixo mencionados: 
 
LOCAL DO CERTAME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ  
       (sala de reuniões – Departamento de Licitações) 
DATA : 31/10/2019 
HORÁRIO: 14:00 horas  (tolerância de 5 minutos) 
 
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público 
que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente 
de nova comunicação. 
 
II - DO OBJETO 
 
3.1. O certame ora publicado pretende, escoimado nos mais altos interesses públicos 
e visando alcançar os Princípios que alcançam a administração pública pátria (art. 37, 
da CF), contratar serviços independentes, técnicos e especializados de natureza 
“financeira, contábil, orçamentária, econômica e jurídica (licitações)”, conforme 
detalhamento abaixo: 
 
(1) Consultoria permanente via telefone, e-mail (diariamente ou sob demanda) e 
assessoria/consultoria em Itajubá (dentro das Secretarias Municipais e órgãos 
relacionados ao feito), com elaboração de orientações práticas, notas técnicas e 
pareceres fundamentados na melhor doutrina e jurisprudência em várias áreas de 
interesse público tais como:  
 

(1.1) finanças públicas e aspectos contábeis (sanando questões relacionadas 
à Matriz de saldos contábeis, MSC, MCASP, PCASP, SICOM; além de dúvidas 
relacionadas ao perfeito preenchimento de relatórios da União, tais como  
SIOPE, SIOPS, SICONFI, etc.); 
 
(1.2) aspectos orçamentários e econômicos – assessoria econômica 
realizada por profissional das ciências econômicas devidamente registrado no 
CORECON, com experiência na área pública, durante o processo de elaboração 
das peças orçamentárias de Itajubá (Planejamento Municipal integrado: Plano 
Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO e Lei Orçamentária 
Anual, LOA); Incluindo assessoramento econômico quando da discussão dos 



 

 

agregados macroeconômicos que compõem o Anexo de Metas Fiscais, 
conforme determina a LC 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Da 
mesma maneira, o profissional das ciências econômicas deverá colaborar 
quando da “estimativa da receita para três exercícios financeiros” e, também, 
quando da “elaboração de estimativas para criação de despesas novas de 
caráter continuado”, sempre no rigor das melhores práticas orçamentárias e da 
LRF; 
 
(1.3) assessoria e consultoria, in loco, e eletronicamente, com emissão de 
pareceres ou notas técnicas de cunho jurídico - elaboradas por profissionais 
do direito registrados na OAB e especializados em Direito Municipal, nos 
aspectos licitatórios, aditamentos, parcerias com entidades da Sociedade Civil, 
Convênios e instrumentos congêneres, etc.;  
 
(1.4) assessoria e consultoria, in loco, e eletronicamente, com emissão de 
pareceres ou notas técnicas de cunho jurídico e contábil – considerando 
dúvidas relacionadas ao “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil”, com destaque para aspectos da contratação das entidades sem fins 
lucrativos e de sua prestação de contas. Essas consultorias deverão ser 
realizadas por contadores e advogados devidamente registrados nos seus 
conselhos de classe e com experiência na área; 

 
(2) Auditoria especializada, externa, independente e permanente em 
Administração Pública – nos aspectos de finanças públicas, orçamentários e 
contábeis (considerando o MCASP, SICONFI, SICOM, etc.), nos aspectos 
licitatórios (todas as modalidades), nos Convênios (União e Estados), nas 
Parcerias com entidades da Sociedade Civil (considerando o “Marco Regulatório 
das Organizações da Sociedade Civil”) por amostragem, que deverão enumerar e 
pormenorizar as situações dos principais procedimentos administrativos que se 
relacionem com atos de império, políticas públicas e decisões político-administrativas 
do exercício financeiro de 2.019 de Itajubá (e posteriores), nos documentos públicos 
hábeis (receita pública, despesa pública, licitações, contratos, aditamentos, parcerias e 
instrumentos congêneres, etc.); conferindo de forma independente, através de equipe 
qualificada, se os atos de império (administrativos) foram pautados em harmonia com 
a legislação. Os relatórios de Auditoria Preventiva serão permanentes, regulares e 
sempre alicerçados na melhor doutrina e jurisprudência, visando proteger o interesse 
público e colaborando de forma efetiva com os controles internos do Município de 
Itajubá.    
 
3) Assessoria técnica especializada e ampla de viés jurídico e contábil/financeiro 
para a elaboração de Defesas Administrativas perante a Corte de Contas Mineira: 
assessorar tecnicamente a Administração Municipal de Itajubá, nos aspectos técnicos 
de viés financeiro, contábil e jurídico, quando da elaboração de Defesas 
Administrativas, quando relacionarem-se com as prestações de contas anual de 
Itajubá ou mesmo com inspeções do Tribunal de Contas - processos administrativos 
de fiscalização, sujeitos a parecer prévio (julgamento de contas ou apreciação de 
legalidade, legitimidade ou economicidade).  
 
Detalhamento técnico da Auditoria permanente e regular: pela melhor técnica, os 
relatórios de auditoria preventiva por amostragem a serem produzidos, deverão ser 
inteligíveis, devidamente fundamentados na jurisprudência e melhor doutrina, sigilosos 



 

 

e elaborados por profissionais aptos (registrados nos seus respectivos conselhos de 
classe: contabilidade – CRC; economia – CORECON; e Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB) e experientes na respectiva área de atuação (financeira/contábil, 
econômica/orçamentária e jurídica/licitatória/parcerias/convênios), sempre 
apresentando doutrinas, julgados e atualizações na legislação. A preocupação 
pedagógica é fundamental, não basta “apenas” evidenciar fragilidades e erros. O que 
se buscará é identificar eventuais erros e orientar os servidores municipais para que 
os mesmos não se repitam e as contas municipais possam ser aprovadas, até mesmo 
sem ressalvas pela Corte de Contas mineira. 
 
Uma das mais relevantes intenções é o viés pedagógico desta ampla contratação. 
Nesta esteira de avanço na gestão e de maior transparência que se busca por meio 
desta contratação, os (esperados) resultados pedagógicos dos relatórios de Auditoria 
necessitam estar harmonizados com a primazia do interesse público.  
 
Os relatórios preventivos de Auditoria deverão alcançar os aspectos mais relevantes 
da LC 101/00 (LRF), da Lei Federal 4.320/64 (Congresso Nacional está discutindo 
nova redação desse relevante e paradigmático marco legal), Lei 10.520/2002, Lei 
8.666/93 e posteriores alterações, Portarias Ministeriais e Interministeriais da União 
(STF, SOF, etc.), Súmulas e mesmo as Instruções Normativas relacionadas aos 
Municípios de lavra das Cortes de Contas, da União e Mineira. 
 
Detalhamento técnico sobre a Consultoria e Assessoria: As orientações, 
pareceres e notas técnicas deverão ser trabalhadas e entregues por técnicos com 
experiência na área pública (viés contábil, econômico e jurídico nas licitações, 
convênios e parcerias), devidamente registrados em seus respectivos conselhos de 
classe, sempre escoimados na melhor jurisprudência e doutrina, e, por fim, deverão 
ser entregues, até, no máximo, em 4 dias úteis. A princípio, não haverá limites para as 
consultas, entretanto, obviamente, deverá ser encaminhado à licitante vencedora do 
feito, aquelas demandas mais complexas e elaboradas, uma vez que as atividades-
fim, não podem ser terceirizadas.  
 
A assessoria em finanças públicas, contábil e econômica será regular e permanente, 
com duração mínima de 12 (doze) horas técnicas por visita em Itajubá e dentro dos 
Departamentos Municipais/Secretarias Municipais, devendo, por fim, serem realizadas 
por contador/auditor qualificado em finanças públicas. As consultorias jurídicas nos 
aspectos licitatórios, em contratos/aditamentos, em Parcerias com entidades da 
Sociedade Civil e em Convênio, precisam ser realizadas com advogados 
especializados em Direito Administrativo.  CONFORME ANEXO I DO EDITAL. 
 
IV - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Não poderão participar da licitação: a) servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação; b) empresas que, por qualquer motivo, 
tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar por 
órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal. 
 
4.2 Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão, expedida pela Junta 
Comercial, na forma da Instrução Normativa nº. 103 de 30 de abril de 2007, do 



 

 

Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, ou outro órgão 
equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 
123/2006. (A referida declaração deverá estar FORA DOS ENVELOPES) 
 
4.3. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano terá 
obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso. 
 
4.4. Para ter direito a manifestar-se no curso do procedimento licitatório, seja nas 
fases de habilitação, proposta técnica e proposta de preços, inclusive para renunciar 
ao direito de interpor recurso, cada empresa licitante deverá indicar um representante 
legal, devidamente munido de Carta de Credenciamento, assinada por sócio da 
empresa e com firma reconhecida, conforme modelo constante no anexo IX. A Carta 
de Credenciamento deve ser apresentada foram dos envelopes e estar acompanhada 
do contrato social e suas alterações (ou última alteração consolidada) da empresa 
licitante.  
 
V - DOS ENVELOPES 
 
5.1. A Documentação necessária à Habilitação, bem como as Propostas Técnicas e de 
Preços deverão ser apresentadas em envelopes distintos, devidamente lacrados, 
conforme abaixo: 
 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019 
EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 

 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019 

EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 
 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE Nº 03 - PROPOSTA PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019 
EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 

 
VI – DO ENVELOPE DE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
A documentação relativa à Habilitação Jurídica é o Certificado de Registro Cadastral - CRC 
emitido pelo Município de Itajubá, PODENDO as empresas interessadas se cadastrar junto à 
Comissão de Registro Cadastral, Departamento de Licitações do Município de Itajubá, 
instalada no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, localizado na Avenida Doutor 
Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, mediante a 
apresentação dos documentos elencados nos artigos 27 e seguintes da Lei Federal nº. 
8.666/93, devendo ser entregues de forma ordenada, até o terceiro dia útil anterior a data 
prevista para o recebimento da documentação e da proposta.  
 
A apresentação do CRC - Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura de Itajubá da 
licitante, em atividade compatível com objeto da presente licitação, SUBSTITUIRÁ os 
documentos fiscais relacionados no item 1, desde que atestadas as validades destes 
mesmos documentos no certificado antes referido. 



 

 

- A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste 
Edital e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos solicitados, sob pena de 
inabilitação: 
 
1. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em (Art. 29 da Lei 
8.666/93):  
  
a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, da 
mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado;  
  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa 
a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;  
  
c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos emitida pela 
Fazenda do Estado, da sede do licitante;  
 
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de tributos Municipais;  
  
e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço do 
“CRF” – Certificado de Regularidade Fiscal expedido pela Caixa Econômica Federal, 
dentro de seu prazo de validade;  
  
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à 
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;  
 
2. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 
 
A) Prova de registro ou inscrição da Empresa e de seu responsável técnico junto ao 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC. O responsável técnico, deve ser, pelo 
menos, um(a) contador(a). 
 

A.1) A comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro 
permanente deve ser feita por meio de uma das seguintes formas: contrato 
social, quando pertencer ao quadro societário; cópia da CTPS ou ficha de 
registro do empregado; contrato de prestação de serviços de natureza privada, 
vedado nesta última hipótese a condição de freelance.  

 
B) Comprovação de capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) 
emitido(s), por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrados no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), que comprove(m) a 
execução pela empresa licitante de serviços similares ao objeto licitado, devendo 
compreender a execução dos principais serviços técnicos especializados que 
compõem o objeto licitado, quais sejam: 
 
 b.1. Auditoria Contábil e nas Licitações; 

b.2. Consultoria e Assessoria ampla de viés Contábil e nas licitações; 
b.3. Assessoria Orçamentária na elaboração das peças orçamentárias (Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual); 
 



 

 

b.4. Consultoria e Assessoria nas parcerias com entidades da Sociedade Civil 
(considerando o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) 
 
C) Comprovação de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) 
emitido(s), por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrados no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), que comprove(m) a 
execução pelo(s) responsável(is) técnico(s) de serviços similares ao objeto licitado, 
devendo compreender a execução dos principais serviços técnicos especializados que 
compõem o objeto licitado, quais sejam: 
 
 c.1. Auditoria Contábil e nas Licitações; 
 c.2. Consultoria e Assessoria ampla de viés Contábil e nas licitações; 
 c.3. Assessoria Orçamentária na elaboração das peças orçamentárias (Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual); 
 c.4. Consultoria e Assessoria nas parcerias com entidades da Sociedade Civil 
(considerando o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil); 
 
D) Declaração de visita técnica, fornecida por este Município, através de seu 
Departamento Municipal de Contabilidade, conforme anexo VI, atestando que a 
empresa licitante visitou e tem pleno conhecimento dos serviços que serão prestados. 
As visitas técnicas deverão ser realizadas no período de 21/10/2019 a 25/10/2019  e 
previamente agendadas, através do telefone: (35) 3692-1722  (Controladoria Geral do 
Município) 
 
d.1) Caso o licitante opte por não realizar visita técnica nos termos descritos na alínea 
acima, deverá apresentar declaração de dispensa da visita, conforme Anexo VII, sob 
pena de inabilitação. 
 
E) Declaração da empresa, devidamente firmada por seu representante legal, 
fazendo indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado 
e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; (a 
Administração de Itajubá se reserva no direito de realizar visita técnica às instalações 
da empresa vencedora da licitação, previamente à assinatura do contrato, para 
verificar de forma efetiva, se a empresa tem condições operacionais para a realização 
dos trabalhos, objeto da licitação). 
 
3. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em: 
 
A) - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que 
comprovem 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 de apresentação da proposta, 
tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS 
– DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – 
FGV ou outro indicador que o venha substituir; 
 
Obs.: Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 
correspondente, assinado pelo contador. 
 



 

 

B) A boa situação financeira será avaliada pelo Índice de Liquidez Geral (ILG) igual 
ou superior a 1,0 resultantes da aplicação da seguinte fórmula, e apresentados na 
forma do Anexo VIII, devidamente assinado pelo contador responsável: 
 
ILG             AC + RLP, em que: 
                   PC + ELP 
 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
 
OBS.: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for 
inferior a 1,0. 
 
4. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII da C.F. conforme Anexo 
IV do edital. 
 
5. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE , nos termos do § 2º do art. 32 da Lei nº 
8.666/93, conforme Anexo V do edital. 
 
VII - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO: 
 
7.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
 
a) em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de 
cópia autenticada em Cartório, ou por servidor da administração municipal; 
 
b) dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na 
hipótese do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser 
acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha 
sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o 
documento será considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data 
de sua emissão, ressalvadas as exceções previstas no edital. 
 
7.2. A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará 
na inabilitação do licitante. 
 
7.3. Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
7.4. Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão, expedida pela Junta 
Comercial, na forma da Instrução Normativa nº. 103 de 30 de abril de 2007, do 
Departamento Nacional de Registro de Comércio-DNRC, ou outro órgão 
equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 
123/2006 e alterações posteriores. 
 
a) A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano terá 
obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso. 
 



 

 

7.5. Em se tratando de ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 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. 
 
a) A prorrogação do prazo para a regularização fiscal igualmente dependerá de 
requerimento, devidamente fundamento, a ser dirigido à Comissão. 
b) Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis 
inicialmente concedidos. 
 
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
7.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço respectivo, observando-se que: 
 
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá 
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
VIII. DO JULGAMENTO E DOS DOCUMENTOS DA “PROPOSTA TÉCNICA” DO 
CERTAME 
 
8.1. A Proposta Técnica da presente licitação será avaliada sob as premissas abaixo 
relacionadas na busca de uma empresa prestadora de serviço qualificada e com 
experiência na área pública:  
 
8.1.1 – Número de Auditores/Contadores/Técnicos de Contabilidade integrantes 
da Equipe técnica da empresa licitante. 
 
8.1.1.1 - Para conseguir pontuação neste tópico, a Licitante obrigatoriamente deverá 
informar à Comissão Permanente de Licitação de Itajubá o número (quantidade) de 
Auditores/Contadores/Técnicos de Contabilidade que compõem a sua Equipe Técnica, 
incluindo os sócios (todos devem estar legalmente inscritos no CRC – Conselho 
Regional de Contabilidade), sob pena de desclassificação. Para comprovação deve-se 
buscar a certidão emitida pelo Órgão, visando demonstrar tal condição. 
 
8.1.1.2 - A presente pontuação, necessariamente, obedecerá aos seguintes critérios 
objetivos e de interesse público: 
 
- 01 (um) Contador (REQUISITO BÁSICO): 05 pontos; 
- 02 (dois) Contadores/Técnico em contabilidade: 15 pontos; 
- 03 (três) Contadores/Técnico em contabilidade: 25 pontos; 
- 04 (quatro) ou mais Contadores/Técnico em contabilidade: 50 pontos. 
 



 

 

8.1.1.3 – Cada Licitante, para se classificar neste feito, deverá indicar, no mínimo 1 
(um) Contador para desenvolver os serviços de auditoria e consultoria na área pública, 
caso contrário, será desclassificada na sua Proposta Técnica. Tal exigência se 
justifica, considerando a grande importância destes serviços financeiros para a 
Administração de Itajubá, bem como a necessidade de que os mesmos sejam 
prestados de maneira contínua. 
 
8.1.1.4 – Os licitantes deverão comprovar o vínculo existente entre elas e cada um dos 
profissionais indicados, através de cópia autenticada da carteira de trabalho ou por 
meio de ficha de empregado devidamente assinada pelo Contador e pelo 
Representante Legal da Licitante ou por meio de contrato particular de prestação de 
serviços, não se enquadrando nessa hipótese, profissionais na condição de 
associados ou freelancer. 
 
8.1.1.5 – Caso o licitante indique sócios, a comprovação de vínculo será feita por meio 
de apresentação de contrato social ou alteração contratual consolidada, não se 
enquadrando nessa hipótese, profissionais na condição de associados ou freelancer. 
 
8.1.1.6 – Cada Licitante poderá obter, neste item, o máximo de 50 (cinquenta) pontos, 
observados os critérios de julgamentos estabelecidos. 
 
8.1.2. – Quantidade de Advogados integrantes da Equipe Técnica da Licitante. 
 
8.1.2.1 – Para obter pontuação neste quesito, deverá a Licitante apresentar a 
quantidade de Advogados que compõem a sua Equipe Técnica, incluindo os sócios. 
Embora a atividade preponderante desta licitação seja o viés contábil, financeiro e 
orçamentário, é muito relevante a participação de advogados durante o 
assessoramento jurídico nas licitações, nos contratos e nos convênios e nas auditorias 
nestes mesmos feitos. 
 
8.1.2.2 – Portanto, a pontuação deverá obedecer aos seguintes critérios objetivos: 
 
- 01 (um) Advogado: 15 pontos; 
- 02 (dois) Advogados: 30 pontos; 
- 03 (três) Advogados ou mais: 50 pontos. 
 
8.1.2.3 – Os profissionais do direito indicados na proposta técnica deverão estar em 
situação regular com a OAB/MG, devendo para comprovação, acostarem  certidão 
emitida pela sua entidade de classe, nos rigores da legislação federal. 
 
8.1.2.4 – Cada Licitante, para se habilitar neste feito, deverá indicar, obrigatoriamente, 
no mínimo, 1 (um) Advogado para desenvolver os serviços de auditoria e consultoria 
de viés jurídico e técnico, caso contrário, será desclassificado na sua Proposta 
Técnica. Tal exigência se justifica, considerando a relevância destes serviços jurídicos 
para a Administração de Itajubá (como no caso das licitações, contratos e aditivos) 
bem como a necessidade de que os mesmos sejam prestados de maneira contínua. 
Após a área contábil e financeira, o viés jurídico é o mais relevante. 
 
8.1.2.5 – Cada Licitante deverá comprovar o vínculo existente entre ela e cada um dos 
profissionais indicados, por meio de cópia autenticada da carteira de trabalho ou por 
meio de ficha de empregado devidamente assinada pelo Contador e pelo 



 

 

Representante Legal da Licitante, ou por meio de contrato particular de prestação de 
serviços, não se enquadrando nessa hipótese, profissionais na condição de 
associados ou freelancer. 
 
8.1.2.6 – Caso haja a indicação de sócios, a comprovação de vínculo será feita por 
meio de apresentação de contrato social ou alteração contratual consolidada, não se 
enquadrando nessa hipótese, profissionais na condição de associados ou freelancer. 
 
8.1.2.7 – Cada Licitante poderá obter, neste item, o máximo de 50 (cinquenta) pontos, 
observados os critérios de julgamentos estabelecidos.  
 
8.1.3. – Quantidade de Outros Profissionais integrantes da Equipe Técnica da 
Licitante 
 
8.1.3.1 – Em gradação de relevância, após a área contábil e a área jurídica, as áreas - 
econômica e administrativa, se destacam. De um lado, é relevante que a equipe  
técnica da licitante seja pontuada por possuir um profissional das ciências 
econômicas (Economista), uma vez que, pela melhor técnica, é este que poderá 
colaborar para que o Município de Itajubá possa contar com um profissional que 
entenda de agregados macroeconômicos e indicadores financeiros durante o processo 
de elaboração das peças orçamentárias no rigor da Constituição federal e da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC  101/00): Plano Plurianual (análise e projeções 
econômicas por quatro anos); elaboração do importante e técnico anexo de “metas 
fiscais” da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que deve conter projeções de 
inflação, de crescimento do PIB nacional e estadual, taxa de câmbio e outros 
agregados macroeconômicos, além de projeções tecnicamente elaboradas de receitas 
anuais por 3 (três) anos; elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que deverá 
constar, da mesma maneira, com um anexo de compatibilidade com as metas da LDO 
– além de outras atividades de viés econômico e financeiro. 
 
Lado outro, é relevante que a equipe técnica da licitante seja pontuada por possuir um 
profissional das ciências da Administração (Administrador), uma vez que, pela 
melhor técnica, é esse profissional que poderá colaborar para que o Município de 
Itajubá possa contar com um profissional que entenda das melhores práticas de 
gestão para aprimoramento das carreiras dos servidores públicos municipais, para 
elaboração de boas regras de compliance, para o aprimoramento dos controles 
internos em Itajubá e para elaborar pareceres nas áreas de pessoal, de carreiras e 
mesmo de gestão. Portanto, para obter pontuação neste quesito, deverá a Licitante 
informar corretamente a quantidade de Administradores e Economistas que compõem 
a sua Equipe Técnica, incluindo os sócios. 
 
8.1.3.2.- Portanto, a pontuação deverá obedecer aos seguintes critérios objetivos: 
 
- 01 (um) profissional Administrador e/ou economista: 30 pontos; 
- 02 (dois) ou mais profissionais Administradores e/ ou economistas: 50 pontos; 
 
8.1.3.3 – Os profissionais economistas e administradores deverão estar em situação 
regular com os respectivos conselhos de classes (CORECON e Conselhos Regionais 
de Administração), devendo para tal mister, acostarem certidão emitida pelo Órgão de 
classe. 
 



 

 

8.1.3.4 – Cada Licitante poderá obter, neste quesito, o máximo de 50 (cinquenta) 
pontos, observados os critérios de julgamentos aqui estabelecidos.  
 
8.1.3.5 – Cada Licitante deverá comprovar o vínculo existente entre ela e cada um dos 
profissionais indicados, por meio de cópia autenticada da carteira de trabalho ou por 
meio de ficha de empregado devidamente assinada pelo Contador e pelo 
Representante Legal da Licitante, ou por meio de contrato particular de prestação de 
serviços, não se enquadrando nessa hipótese, profissionais na condição de 
associados ou freelancer. 
 
8.1.3.6 – Na aceitável hipótese de haver a indicação de sócios, a comprovação de 
vínculo será feita por meio de apresentação de contrato social ou alteração contratual 
consolidada, não se enquadrando nessa hipótese, profissionais na condição de 
associados ou freelancer. 
 
8.1.4 – Comprovação de Qualificação Acadêmica e Produção de Literatura em 
Contabilidade Pública e Administração Pública: 
 
8.1.4.1 – Na busca de empresas e profissionais qualificados e, também, com 
preocupação acadêmica, para possibilitar a pontuação neste quesito, deverá a 
Licitante interessada apresentar diplomas e/ou certificados que comprovem a 
formação do profissional indicado, a publicação de artigos e textos técnicos relevantes 
produzidos pelos mesmos e ainda a sua efetiva participação como palestrante, cursos 
e/ou treinamentos na área pública, na condição de Professor Universitário e/ou 
Palestrante. 
 
8.1.4.2 – Portanto, a pontuação deverá obedecer aos seguintes critérios objetivos, 
com a limitação apresentada ao final: 
 
- Curso (stritu ou latu sensu) de Pós Graduação em Contabilidade Pública, 
Administração Pública, Auditoria (pública e Privada), Controle Externo na área pública, 
Controladoria ou outros cursos de pós graduação relacionados ao setor contábil, 
econômico, financeiro e administrativo público: 30 (trinta) pontos por pós graduação;  
 
- Curso (stritu ou latu sensu) de Pós Graduação em Direito Constitucional, 
Administrativo, Público ou Tributário/Financeiro: 20 (vinte) pontos por curso de pós 
graduação; 
 
- Curso de Mestrado ou Doutorado em Contabilidade Pública, Administração, 
Administração Pública, Auditoria, Ciências Econômicas, Finanças Públicas, Tributário 
ou outros relacionados ao setor público: 40 (quarenta) pontos por título de MESTRE 
ou DOUTOR. 
 
- Comprovação que foi ou é professor, ou proferiu Palestras, Cursos ou 
Treinamentos na área de Contabilidade Pública, Administração Pública, Controle 
Interno ou em Direito Público - em que o Profissional tenha participado como 
Palestrante/Instrutor/Professor Universitário: 10 (dez) pontos por magistério ou 
palestra/curso. 
 
- Artigos publicados em revistas e jornais de relevância acadêmica ou livros 
publicados nestas áreas acima citadas, ou mesmo capítulo(s) escrito(s) em obra 



 

 

coletiva na área de Contabilidade Pública, Finanças e Economia Pública, 
Administração Pública, Direito Constitucional, Administrativo, Público ou 
Tributário/Financeiro: 10 (dez) pontos por artigos ou livros publicados. 
 
8.1.4.3 – Considerando os critérios previstos, cada Licitante poderá alcançar a 
pontuação máxima de 220 (duzentos e vinte) pontos para este quesito (acima): “8.1.4 
– Comprovação de Qualificação Acadêmica e Produção de Literatura em 
Contabilidade Pública e Administração Pública. 
 
8.1.4.4 – Considerando os critérios previstos, cada sócio ou membro da equipe técnica 
indicado pela licitante poderá pontuar, no máximo, duas vezes por item, e, pode ser 
pontuado em quesitos diferentes, garantindo o equilíbrio do feito. Assim, por exemplo, 
um sócio ou membro da equipe/colaborador, poderá receber a pontuação de até duas 
pós-graduações, dois magistérios/palestras, dois mestrados/doutorados, dois artigos 
científicos, etc. Assim, caso tenha publicado, por exemplo, três artigos 
científicos/técnicos ou mais, apenas irá apresentar dois deles, pois é o máximo que 
pode ser pontuado por item/por profissional.  
  
8.1.4.5 – Pela melhor técnica, a titulação em curso de pós-graduação e mestrado (e 
doutorado) será comprovada por meio de cópias autenticadas dos diplomas e/ou 
certidões expedidas por instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC e/ou 
pelo Poder Público. 
 
8.1.4.6 – A publicação de livros e/ou artigos científicos (ou artigos técnicos 
relacionados à área pública) será comprovada mediante a apresentação de exemplar 
da revista/jornal contendo o texto indicado, no caso de artigos, ou pela apresentação 
de cópia autenticada da capa do livro, capítulos, páginas onde consta a publicação e 
da página onde constam as informações de local e data de publicação, em caso de 
livros. 
 
8.1.4.7 – Nas hipóteses dos cursos, das palestras ou dos treinamentos na área 
pública, ministrados pelos sócios ou profissionais das Licitantes, os mesmos deverão 
ser comprovados por meio de apresentação de certificados, declarações, matérias ou 
outro documento hábil que comprove a realização dos mesmos na busca do interesse 
público. 
 
8.1.5 – Número de contratos (ativos e encerrados) da empresa licitante pactuados com 
a Administração Pública (entidades de direito público interno), que tenham relação 
com o objeto aqui licitado (consultoria e auditoria na área contábil, financeira, 
orçamentária, licitatória e consultoria em convênios com entidades sem fins lucrativos 
da sociedade civil – terceiro setor): 
 
8.1.5.1 – Neste quesito, para que o licitante possa pontuar, deverá a empresa licitante 
demonstrar o número de contratos firmados com a Administração Pública (encerrados 
ou vigentes), desde que relacionados ao objeto desta Licitação. 
 
8.1.5.2 – Portanto, a pontuação deverá obedecer aos seguintes critérios objetivos: 
 
- Em vigência: 20 (vinte) pontos por Contrato Vigente em Administração Pública 
(Máximo 12 – doze- contratos), totalizando a pontuação máxima de 240 pontos; 
 



 

 

- Encerrados: 25 (vinte e cinco) pontos por Contratos Encerrados em Administração 
Pública (Máximo 30 – trinta - contratos), totalizando a pontuação máxima de 750 
pontos. 
 
8.1.5.3 – Na busca do interesse público e dos princípios que alcançam a 
Administração Pública brasileira, para comprovar a quantidade de contratos em 
vigência ou contratos encerrados, relacionados ao objeto desta Licitação, a 
empresa licitante obrigatoriamente deverá apresentar cópia (devidamente autenticada 
em cartório) dos contratos firmados com a Administração Pública. 
 
Por questões de primazia do interesse público, os contratos/atestados na área privada, 
ou seja, mercantil, não poderão ser pontuados, já que este amplo objeto contém 
matérias extremamente complexas a exigir uma considerável especialização nas lides 
e peculiaridades da área pública. Estes documentos comprobatórios, deverão constar, 
pelo menos a bem do interesse público, o período de vigência do contrato, ou 
apresentar Atestado, Certidão ou Declaração, emitido por órgão da 
Administração Pública (Executivo ou Legislativo), a evidenciar a prestação de 
serviços compatíveis com o objeto deste certame, e, também, a data de vigência do 
citado contrato. 
 
8.1.5.4 – A bem do serviço público e dos mesmos princípios que alcançam a 
Administração Pública, os contratos e/ou declarações e/ou atestados a serem 
apresentadas(os), deverão ser emitidos em papel timbrado do respectivo órgão, 
contendo a informação relevantes, pelo menos: o endereço e telefone de contato; 
deve ainda ser firmado por pessoa competente, como Prefeito, Presidente da 
Edilidade, Controlador Interno, Procurador do Município ou Secretário Municipal 
relacionado ao objeto contratado. Deverá constar na Declaração ou no Atestado, pelo 
menos, o nome e o cargo/função pública. 
 
A Administração de Itajubá reserva-se ao direito de ligar, fazer visitas e/ou 
diligências nas entidades de direito público que emitiram as Declarações ou os 
Atestados, para verificar sua autenticidade. No caso de apuração de fraudes, será 
garantido o contraditório, mas no caso de falsidade ou inexatidão, a empresa 
fraudadora ficará proibida de contratar com a Administração Pública, conforme 
determina a legislação.  
 
8.1.5.5 – Cada empresa licitante poderá obter, neste item 8.5: “Número de contratos 
(ativos e encerrados) da empresa licitante pactuados com a Administração 
Pública” o máximo de (990 novecentos e noventa) pontos, observados 
rigorosamente os critérios de julgamentos aqui colacionados. 
 
8.1.6 – Confirmação de Tempo de Existência da licitante (empresa): 
 
A licitante deve confirmar o tempo de sua existência, já que essa experiência será 
importante para o bom atendimento à Administração de Itajubá.   
 
Justificativa desta pontuação: através do contrato social registrado em Cartório (cópia 
autenticada), ou registro na Junta Comercial ou documento equivalente (cópia 
autenticada), a Comissão Permanente de Licitação poderá valorar mais as empresas  
experientes/longevas e que já vivenciaram situações diversas na área pública, tanto 
nos aspectos contábeis, como econômicos, como administrativos e de viés jurídico 



 

 

em licitações e contratos administrativos. Esta experiência deverá refletir também 
em laudos de auditoria e pareceres mais fundamentados, oriundos de uma equipe 
mais qualificada e com vivência em situações distintas, a bem do interesse público. 
 
Segue a pontuação definida: 
 

Anos de existência da empresa licitante   Pontuação 
Até 5 (cinco) anos de existência 10 

De 5 (cinco) anos e um dia de existência, até 10 anos  40 
De 10 (dez) anos e um dia de existência, até 20 anos  60 

De 20 anos e um dia de existência, até 25 anos 75 
Acima de 25 (vinte) anos de existência 80 

 
 
8.1.7 – Portanto, cada empresa licitante poderá obter, em todos esses itens a 
PONTUAÇÃO MÁXIMA de (item 8.1.1 + 8.1.2+ 8.1.3 + 8.1.4 + 8.1.5 + 8.1.6): 1.440 
(hum mil, quatrocentos e quarenta) pontos, observados rigorosamente os critérios 
de julgamentos aqui colacionados. 
 
IX – DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
9.1 – A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa, digitada, 
datilografada ou manuscrita legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas 
na última folha e rubricadas nas demais pelo representante da Licitante. 
 
9.2 - Os preços devem ser cotados em moeda nacional, devendo incluir impostos, 
taxas, seguro e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
licitado. Havendo divergência entre os preços unitário e global, prevalecerá o primeiro. 
 
9.3 - A não-indicação de parcelas referentes aos impostos, taxas, seguro e outros 
encargos pressupõe que o preço já o inclui. 
 
9.4 - Deverá constar o preço global da proposta, expresso em algarismo e por 
extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, em papel timbrado da 
empresa, assinada por seu representante legal, devidamente identificado. 
 
9.5 – Os preços cotados deverão compreender todos os custos diretos e indiretos e 
demais despesas necessárias à execução do objeto da licitação tais como impostos, 
equipamentos diversos, fornecimento de mão de obra.  
 
9.5.1. Os custos de viagem (regulares) - hospedagem, alimentação e de 
locomoção do(s) técnico(s) responsável(eis) pelos trabalhos, serão objeto de 
ressarcimento após competente RELATÓRIO DE VIAGEM com notas ficais 
idôneas (ou recibos idôneos) e em nome da empresa, até o valor máximo por 
viagem (e por mês) de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Não serão 
pagas diárias de técnicos da empresa licitante, apenas o ressarcimento definido 
no edital. As viagens serão regulares e também, sob demanda específica do 
Gabinete. 
 
9.6 – O prazo de validade da Proposta de Preços não deverá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, contados a partir de sua apresentação. 



 

 

 
X - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1. Os trabalhos da sessão pública para abertura dos envelopes obedecerão aos 
trâmites estabelecidos nos subitens seguintes: 
 
10.2. Para a boa conduta dos trabalhos, cada LICITANTE deverá se fazer 
representar por um único representante; 
 
10.3. 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. 
 
10.4. 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; 
 
10.5. Proceder-se-á a abertura dos envelopes 01 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, com lavratura da respectiva ata. 
 
10.6. 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. 
 
10.7. Em caso de inabilitação 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 parágrafo único do artigo 48 da Lei nº 
8.666/93. 
 
10.8. 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. 
 
10.9. Os recursos em qualquer fase da licitação serão interpostos e julgados com 
estrita observância da lei de licitação, em especial o art.109. 
 
10.10. 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. 
 
XI. ABERTURA DOS ENVELOPE 02 -  “PROPOSTA TÉCNICA” 
 
11.1. 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 no Quadro de Avisos afixado 
no átrio da Prefeitura, após julgado o recurso interposto, ou decorrido o prazo de 
interposição.  



 

 

 
A licitante que não obtiver, no mínimo, de 65 (sessenta e cinco)% da pontuação 
técnica (corte técnico), estará automaticamente desclassificada em função dos 
mais altos interesses já que tratam-se de serviços efetivamente especializados e 
de áreas distintas.  
 
11.2. 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. 
 
11.3. 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 pontuação total da proposta técnica. 
 
11.4 O resultado, bem como ocorrências desta sessão serão lavrados em ata. 
 
XII. ABERTURA DOS ENVELOPES 03: PROPOSTA DE PREÇO 
 
12.1. - Os envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” das Proponentes habilitadas serão 
abertos a seguir no mesmo local, pela Comissão Permanente de Licitação. Caso 
contrário, a data da abertura será comunicada às Proponentes através de publicação  
no Quadro de Avisos afixado no átrio da Prefeitura. 
 
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. - 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. 
 
12.4. - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e 
qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma. 
 
12.5. - 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 no Quadro de Avisos afixado no átrio 
da Prefeitura. 
 
XIII.   JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
13.1  A Proposta Comercial  será  analisada  e  julgada  de  acordo  com  os seguintes 
critérios: 
 
13.1.1 A proponente que apresentar a proposta comercial superior à R$ 9.433,33 
(nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) mensais, preço 
médio estimado pela Administração em pesquisa de mercado, estará 



 

 

automaticamente desclassificada; 
 
13.1.2. A licitante que obtiver melhor pontuação técnica e seu preço ofertado for o 
menor entre aqueles que tenham atingido a valorização mínima estabelecida, 
terá em seu favor automaticamente adjudicado o objeto licitado.  
 
13.1.3. Caso a licitante que obtiver a melhor pontuação técnica não tenha ofertado 
o menor preço dentre aquelas licitantes que tenham atingido a valorização mínima 
estabelecida, ela terá prioridade em igualar o menor preço ofertado, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, garantindo assim a importância 
do preço (economicidade), mas com a predominância da boa técnica (interesse 
público) já que trata-se de objetos complexos e amplos que exigem uma 
empresa com corpo técnico com o devido expertise nestas áreas. 
 
13.1.4. No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será 
adotado, sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação, 
até a consecução de acordo para a contratação. 
 
XIV - DO CONTRATO 
 
14.1. – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o “Termo de Contrato”, 
conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades a que se refere a Lei nº 8.666/93. 
 
14.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o “Termo de 
Contrato” no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
obedecendo a ordem de classificação estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a 
licitação consoante prevê a Lei nº 8.666/93. 
 
14.3. O prazo de convocação para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado, uma 
vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e 
desde que seja apresentado motivo devidamente justificado e aceito pela 
Administração. 
 
14.4. Consideram-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta 
vencedora e seus anexos, bem como os demais elementos concernentes à licitação 
que servirem de base ao processo licitatório. 
 
14.5. Caberá à Contratante providenciar a publicação do extrato do contrato até o 5º 
(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, consoante estabelece a Lei nº 
8.666/93.  
 
XV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1. A despesa decorrente da execução da presente licitação correrá à conta das 
dotações orçamentárias nº 02.19.01.04.125.0017.2304.3.3.90.35.00. 
 
XVI - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
 



 

 

16.1. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administração poderá 
revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  
 
16.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação 
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93. 
 
16.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa; 
 
XVII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
17.1. Dos atos praticados pela Administração caberão os seguintes recursos, dento do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos 
casos de: 
 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art. 79, inciso I, 
da Lei nº 8.666/93; 
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
 
17.2. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 
hierárquico. 
 
17.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, na hipótese do 
parágrafo 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
17.4. A intimação dos atos referidos no subitem 11.1, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, 
excluídos os relativos à advertência e multa de mora, e no subitem 7.3 será feita 
mediante publicação no quadro de avisos da Prefeitura, salvo para os casos previstos 
nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi 
adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e 
consignada em Ata. 
 
17.5. O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do subitem 11.1, terá efeito suspensivo, 
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 
 
17.6. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão 
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
17.7. Os recursos deverão ser manifestados por escrito, dirigidos à Comissão 
Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, à 
autoridade superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento de recurso, sob pena de responsabilidade. 



 

 

17.8. Decairá do direito de impugnar perante à Administração, os termos desta 
licitação, aquele que aceitando-o sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, 
falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá 
efeito de recurso.  
 
XVIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. - Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa equivalente a 
10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de 
suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até dois anos. 
 
18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros 
ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 
e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 
18.2.1. advertência; 
 
18.2.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, 
prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 
 
18.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o 
caso; 
18.2.4. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária, 
injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão. 
 
18.2.5 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
 
18.3. - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
18.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 
 
18.5. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser 
pago por meio de guia própria ao Município de ITAJUBÁ, no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos 
pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 
 
XIX  - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
19.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório do presente pregão, 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. 
 
19.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 
 
19.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não 
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo 
dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a 
comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 
XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitação promover quaisquer diligencias 
ou solicitar esclarecimentos necessários a instrução do processo licitatório, vedada a 
inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente na 
proposta. 
 
20.2. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto desta licitação. 
 
20.3. A critério da Administração, esta licitação poderá ter os seus quantitativos 
reduzidos ou aumentados, de acordo com o artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
20.4. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das 
condições deste Edital, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 
88 da Lei nº 8.666/93. 
 
20.5. Fazem parte integrante deste os anexos, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX.   
 
20.6. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação 
serão prestados pela Comissão Permanente de Licitações, pelo telefone 35-3692-
1735 ou 3692-1734. 
 
 
Itajubá, MG, 25 de Setembro de 2019. 
 
 
 
 
 

Giovani Vinicios Raponi 
Presidente da Comissão 

  



 

 

 
 

ANEXO I 
 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2019 

 
DETALHAMENTO DO OBJETO. 

 
 
Senhor Prefeito,  
 
Solicito a Vossa Excelência, na condição de controlador do Município de Itajubá, a 
instauração de procedimento de LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇOS – 
de execução indireta em regime de empreitada por preço global, pelo tipo de licitação 
MELHOR TÉCNICA, para a seguinte contratação de serviço especializado:  
 O certame ora publicado pretende, escoimado nos mais altos interesses públicos e 
visando alcançar os Princípios que alcançam a administração pública pátria (art. 37, 
da CF), contratar serviços independentes, técnicos e especializados de natureza 
“financeira, contábil, orçamentária, econômica e jurídica (licitações)”, conforme 
detalhamento abaixo: 
(1) Consultoria permanente via telefone, e-mail (diariamente ou sob demanda) e 
assessoria/consultoria em Itajubá (dentro das Secretarias Municipais e órgãos 
relacionados ao feito), com elaboração de orientações práticas, notas técnicas e 
pareceres fundamentados na melhor doutrina e  jurisprudência em várias áreas de 
interesse público tais como – (1.1) finanças públicas e aspectos contábeis 
(sanando questões relacionadas à Matriz de saldos contábeis, MSC, MCASP, PCASP, 
SICOM; além de dúvidas relacionadas ao perfeito preenchimento de relatórios da 
União, tais como  SIOPE, SIOPS, SICONFI, etc.); 
(1.2) aspectos orçamentários e econômicos – assessoria econômica realizada por 
profissional das ciências econômicas devidamente registrado no CORECON, com 
experiência na área pública, durante o processo de elaboração das peças 
orçamentárias de Itajubá (Planejamento Municipal integrado: Plano Plurianual, PPA, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO e Lei Orçamentária Anual, LOA). Incluindo 
assessoramento econômico quando da discussão dos agregados macroeconômicos 
que compõem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina a LC 101/00, Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). Da mesma maneira, o profissional das ciências 
econômicas deverá colaborar quando da “estimativa da receita para três exercícios 
financeiros” e, também, quando da “elaboração de estimativas para criação de 
despesas novas de caráter continuado”, sempre no rigor das melhores práticas 
orçamentárias e da LRF; 
(1.3) assessoria e consultoria, in loco, e eletronicamente, com emissão de 
pareceres ou notas técnicas de cunho jurídico - elaboradas por profissionais do 
direito registrados na OAB e especializados em Direito Municipal, nos aspectos 
licitatórios, aditamentos, parcerias com entidades da Sociedade Civil, Convênios e 
instrumentos congêneres, etc.;  
(1.4) assessoria e consultoria, in loco, e eletronicamente, com emissão de 
pareceres ou notas técnicas de cunho jurídico e contábil – considerando dúvidas 
relacionadas ao “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”, com 



 

 

destaque para aspectos da contratação das entidades sem fins lucrativos e de sua 
prestação de contas. Essas consultorias deverão ser realizadas por contadores e 
advogados devidamente registrados nos seus conselhos de classe e com experiência 
na área; 
 
(2) Auditoria especializada, externa, independente e permanente em 
Administração Pública – nos aspectos de finanças públicas, orçamentários e 
contábeis (considerando o MCASP, SICONFI, SICOM, etc.), nos aspectos 
licitatórios (todas as modalidades), nos Convênios (União e Estados), nas 
Parcerias com entidades da Sociedade Civil (considerando o “Marco Regulatório 
das Organizações da Sociedade Civil”) por amostragem, que deverão enumerar e 
pormenorizar as situações dos principais procedimentos administrativos que se 
relacionem com atos de império, políticas públicas e decisões político-administrativas 
do exercício financeiro de 2.019 de Itajubá (e posteriores), nos documentos públicos 
hábeis (receita pública, despesa pública, licitações, contratos, aditamentos, parcerias e 
instrumentos congêneres, etc.); conferindo de forma independente através de equipe 
qualificada, se os atos de império (administrativos) foram pautados em harmonia com 
a legislação. Os relatórios de Auditoria Preventiva serão permanentes, regulares e 
sempre alicerçados na melhor doutrina e jurisprudência, visando proteger o interesse 
público e colaborando de forma efetiva com os controles internos do Município de 
Itajubá.    
 3) Assessoria técnica especializada e ampla de viés jurídico e contábil/financeiro 
para a elaboração de Defesas Administrativas perante a Corte de Contas Mineira: 
assessorar tecnicamente a Administração Municipal de Itajubá, nos aspectos técnicos 
de viés financeiro, contábil e jurídico, quando da elaboração de Defesas 
Administrativas, quando relacionarem-se com as prestações de contas anual de 
Itajubá ou mesmo com inspeções do Tribunal de Contas - processos administrativos 
de fiscalização, sujeitos a parecer prévio (julgamento de contas ou apreciação de 
legalidade, legitimidade ou economicidade).  
 
Detalhamento técnico da Auditoria permanente e regular: pela melhor técnica, os 
relatórios de auditoria preventiva por amostragem a serem produzidos, deverão ser 
inteligíveis, devidamente fundamentados na jurisprudência e melhor doutrina, sigilosos 
e elaborados por profissionais aptos (registrados nos seus respectivos conselhos de 
classe – contabilidade – CRC-; economia – CORECON; e Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB) e experientes na respectiva área de atuação (financeira/contábil, 
econômica/orçamentária e jurídica/licitatória/parcerias/convênios), sempre 
apresentando doutrinas, julgados e atualizações na legislação. A preocupação 
pedagógica é fundamental, não basta “apenas” evidenciar fragilidades e erros. O que 
se buscará é identificar eventuais erros e orientar os servidores municipais para que 
os mesmos não se repitam e as contas municipais possam ser aprovadas, até mesmo 
sem ressalvas pela Corte de Contas mineira. 
Uma das mais relevantes intenções é o viés pedagógico desta ampla contratação. 
Nesta esteira de avanço na gestão e de maior transparência que se busca por meio 
desta contratação, os (esperados) resultados pedagógicos dos relatórios de Auditoria 
necessitam estar harmonizados com a primazia do interesse público.  
Os relatórios preventivos de Auditoria deverão alcançar os aspectos mais relevantes 
da LC 101/00 (LRF), da Lei Federal 4.320/64 (Congresso Nacional está discutindo 
nova redação desse relevante e paradigmático marco legal), Lei 10.520/2002, Lei 
8.666/93 e posteriores alterações, Portarias Ministeriais e Interministeriais da União 



 

 

(STF, SOF, etc.), Súmulas e mesmo as Instruções Normativas relacionadas aos 
Municípios de lavra das Cortes de Contas, da União e Mineira. 
 
Detalhamento técnico sobre a Consultoria e Assessoria: As orientações, 
pareceres e notas técnicas, deverão ser trabalhadas e entregues por técnicos com 
experiência na área pública (viés contábil, econômico e jurídico nas licitações, 
convênios e parcerias), devidamente registrados em seus respectivos conselhos de 
classe, sempre escoimados na melhor jurisprudência e doutrina, e, por fim, deverão 
ser entregues, até, no máximo, em 4 dias úteis. A princípio, não haverá limites para as 
consultas, entretanto, obviamente, deverá ser encaminhado à licitante vencedora do 
feito, aquelas demandas mais complexas e elaboradas, uma vez que as atividades-
fim, não podem ser terceirizadas.  
A assessoria em finanças públicas, contábil e econômica será regular e permanente, 
com duração mínima de 12 (doze) horas técnicas por visita em Itajubá e dentro dos 
Departamentos Municipais/Secretarias Municipais, devendo, por fim, serem realizadas 
por contador/auditor qualificado em finanças públicas. As consultorias jurídicas nos 
aspectos licitatórios, em contratos/aditamentos, em Parcerias com entidades da 
Sociedade Civil e em Convênio, precisam ser realizadas com advogados 
especializados em Direito Administrativo.  CONFORME ANEXO I DO EDITAL. 
 
Todos estes relevantes objetos definidos pela Administração de Itajubá 
possuem um importante efeito pedagógico para que as prováveis fragilidades 
sejam mais rapidamente identificadas, colaborando de forma técnica e impessoal 
com os controles internos, contabilidade, planejamento e membro da Comissão 
Permanente de Licitação (e pregoeiros) e, obviamente, também irá colaborar com o 
dia-a-dia dos servidores municipais concursados (e/ou comissionados) na medida em 
que poderão consultar os auditores e consultores da empresa que vencer o certame. 
Buscar-se-á, por fim, avanços na gestão de Itajubá e a aprovação das contas 
sem ressalvas perante as Cortes de Contas. 

 
DETALHAMENTO DO OBJETO  

 
ESPECIFICAÇÃO e DETALHAMENTO DOS OBJETOS – SERVIÇOS DE 
AUDITORIA E CONSULTORIAS ESPECÍFICAS: 
 
 Em relação à Auditoria Preventiva de viés pedagógico, deverá incluir, em 
amostragem confiável: 
 Conferência da idoneidade e lisura de comprovantes de despesa com emissão 
de relatório técnico circunstanciado, em obediência às normas de auditoria aplicáveis 
aos órgãos governamentais, que deverão enumerar e pormenorizar as situações dos 
principais procedimentos administrativos que se relacionem com as políticas públicas 
e decisões político-administrativas do exercício financeiro de 2.019 (e posteriores), nos 
documentos públicos relacionados (receita pública, despesa pública, licitações, 
contratos, aditamentos, parcerias e instrumentos congêneres, etc.); conferindo através 
de equipe efetivamente qualificada, se os atos administrativos foram pautados em 
harmonia com toda a legislação vigente no país, e, posteriormente, com emissão de 
relatórios ou pareceres com destaque para a organização das finanças públicas;  
 Conferência independente das classificações econômicas da despesa pública e 
a conferência da compatibilidade com as Portarias Ministeriais, Interministeriais e 
instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da União; 



 

 

 Auditoria e Conferências diversas nos vários limites impostos pela (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e pela Constituição Pátria, em relação a, pelo menos: 
despesas com pessoal; manutenção e desenvolvimento do ensino (25% dos impostos 
vinculados); ações e serviços públicos de saúde (15% dos recursos vinculados); restos 
a pagar (art. 42 LRF) e seus limites (com destaque para o último anos de mandato); 
conferência das metas fiscais e riscos fiscais (Anexos da LDO) quando solicitado; 
conferência do superávit ou déficit primário ou nominal, quando solicitado; conferência 
dos limites de endividamento: dívida fundada; conferência do acerto do repasse 
financeiro (duodécimos) à Edilidade de Itajubá, quando solicitado; conferência dos 
limites para subsídios dos agentes públicos, quando solicitado, etc.; 
 Sob demanda específica do Controle Interno ou do Gestor do Contrato, mitigar 
as dúvidas relacionadas ao SICOM do TCEMG e SICONFI, SIOPE e SIOPS da União; 
 Efetivar por meio de profissionais qualificados (profissional do direito 
devidamente registado na OAB) auditorias preventivas REGULARES por amostragem 
nos certames e contratações diretas (Inexigibilidades e Dispensas) do Município de 
Itajubá: Registros de Preços, Credenciamentos, Convites, Tomadas de Preço, 
Concorrências, Pregões – eletrônico e presencial, etc.; 
 Análise técnica e independente da compatibilidade dos saldos do sistema 
informatizado utilizado pelo Município de Itajubá com os saldos efetivamente 
encaminhados à Corte de Contas de MG e União (SICOM, SIOPE, SIOPS, Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal, etc); 
 Realizar testes periódico dos procedimentos contábeis e financeiros adotados 
pela Administração, conferindo o atendimento dos princípios regularmente aceitos, 
conferindo nesta toada, o cumprimento das formalidades e escrituração contábeis, e, 
também, se os registros guardam conformidade com a documentação comprobatória e 
se estão atualizados e alinhados com as boas práticas;  
 Em relação aos PARECERES CONSULTIVOS e NOTAS TÉCNICAS 
OBJETIVAS. As orientações precisam ser formalizadas por profissionais com 
experiência comprovada em Administração e Finanças Públicas, além de licitação 
(experiência na área privada pode agregar, mas conhecimento na área pública é 
fundamental). As dúvidas podem ser relacionadas aos aspectos contábeis, 
econômicos e orçamentários (contador e economista - quando da elaboração e 
revisão das peças orçamentárias do Município de Itajubá – LOA, etc.); licitatórios 
(advogados registrados na OAB e especialistas na área); aspectos da nova 
contabilidade pública (PCASP e MCASP, etc),  das parcerias com entidades da 
sociedade civil; convênios com Estado e União; e mesmo das finanças públicas 
(fontes de recursos, realocações orçamentárias – transferência, transposição e 
remanejamento  e SICOM); 
 Assessoria econômica (economista) e orçamentária, quando demandado 
pela Secretaria de Planejamento de Itajubá, durante o processo de elaboração das 
três leis orçamentárias – PPA/LDO e LOA – por exemplo: agregados 
macroeconômicos para elaboração do Anexo de Metas Fiscais (anexos complexo da 
Lei de Diretrizes Orçamentária); impactos orçamentários e financeiros, projeções da 
receita para três anos, etc., conforme colacionado pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 
 Consultoria técnica, fundamentada e sob demanda, ao Controle Interno e 
Contabilidade Municipal, quanto ao cumprimento das legislações referentes às 
Finanças Públicas e Controladoria Municipal, com ênfase nas Instruções Normativas 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG e as diversas Portarias 
da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e SOF; 
 Das Defesas Administrativas perante a Corte de Contas mineira 



 

 

(processos de prestação de contas anual – TCEMG) – consultoria ampla e plena 
(através de contadores especializados na área pública e devidamente registrados no 
CRC, e de advogados devidamente registrados na OAB), a administração municipal 
de Itajubá, durante a elaboração de defesas administrativas quando relacionar-se 
com a prestação de contas anual ou inspeções relacionadas a processos de 
fiscalização, sujeitas a parecer prévio de contas por parte do Tribunal de Contas 
mineiro.   
 Sob demanda, orientar tecnicamente o Controle Interno e o Gabinete do 
Prefeito de Itajubá, em questionamentos e dúvidas que relacionam-se com “Parcerias 
com organizações sociais (terceiro setor), sob as premissas do “Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil. Essa matéria ainda tem gerado pertinentes 
questionamentos das próprias entidades sem fins lucrativos, dos órgãos de Controle 
Externo, do Poder Legislativo de Itajubá. Com certeza, poder contar com uma 
assessoria jurídica e contábil, também nesta seara, alcança o interesse público e 
poderá colaborar com os servidores municipais que militam nesta área, que passa por 
grandes inovações e transformações na forma de se contratar essas entidades e 
mesmo de fiscalizar suas “prestações de contas”.  

  



 

 

ANEXO II 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 167/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2019 
 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 
 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 
 

Local e data 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
ITEM UNID QUANT DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
01 Un 01 A licitação ora pretendida tem por objeto a Contratação de 

serviços especializados e técnicos de viés contábil, 
financeiro, orçamentário e jurídico, assim descrito: 
O certame ora publicado pretende, escoimado nos mais 
altos interesses públicos e visando alcançar os Princípios 
que alcançam a administração pública pátria (art. 37, da 
CF), contratar serviços independentes, técnicos e 
especializados de natureza “financeira, contábil, 
orçamentária, econômica e jurídica (licitações)”, conforme 
detalhamento abaixo: 
(1) Consultoria permanente via telefone, e-mail 
(diariamente ou sob demanda) e assessoria/consultoria 
em Itajubá (dentro das Secretarias Municipais e órgãos 
relacionados ao feito), com elaboração de orientações 
práticas, notas técnicas e pareceres fundamentados na 
melhor doutrina e jurisprudência em várias áreas de 
interesse público tais como – (1.1) finanças públicas e 
aspectos contábeis (sanando questões relacionadas à 
Matriz de saldos contábeis, MSC, MCASP, PCASP, 
SICOM; além de dúvidas relacionadas ao perfeito 
preenchimento de relatórios da União, tais como  SIOPE, 
SIOPS, SICONFI, etc.); 
(1.2) aspectos orçamentários e econômicos – assessoria 
econômica realizada por profissional das ciências 
econômicas devidamente registrado no CORECON, com 
experiência na área pública, durante o processo de 
elaboração das peças orçamentárias de Itajubá 
(Planejamento Municipal integrado: Plano Plurianual, PPA, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO e Lei Orçamentária 
Anual, LOA). Incluindo assessoramento econômico quando 
da discussão dos agregados macroeconômicos que 
compõem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina a 
LC 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Da 
mesma maneira, o profissional das ciências econômicas 
deverá colaborar quando da “estimativa da receita para três 
exercícios financeiros” e, também, quando da “elaboração 
de estimativas para criação de despesas novas de caráter 
continuado”, sempre no rigor das melhores práticas 
orçamentárias e da LRF; 



 

 

(1.3) assessoria e consultoria, in loco, e 
eletronicamente, com emissão de pareceres ou notas 
técnicas de cunho jurídico - elaboradas por profissionais 
do direito registrados na OAB e especializados em Direito 
Municipal, nos aspectos licitatórios, aditamentos, parcerias 
com entidades da Sociedade Civil, Convênios e 
instrumentos congêneres, etc.;  
(1.4) assessoria e consultoria, in loco, e 
eletronicamente, com emissão de pareceres ou notas 
técnicas de cunho jurídico e contábil – considerando 
dúvidas relacionadas ao “Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil”, com destaque para 
aspectos da contratação das entidades sem fins lucrativos 
e de sua prestação de contas. Essas consultorias deverão 
ser realizadas por contadores e advogados devidamente 
registrados nos seus conselhos de classe e com 
experiência na área; 
(2) Auditoria especializada, externa, independente e 
permanente em Administração Pública – nos aspectos 
de finanças públicas, orçamentários e contábeis 
(considerando o MCASP, SICONFI, SICOM, etc.), nos 
aspectos licitatórios (todas as modalidades), nos 
Convênios (União e Estados), nas Parcerias com 
entidades da Sociedade Civil (considerando o “Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”) por 
amostragem, que deverão enumerar e pormenorizar as 
situações dos principais procedimentos administrativos que 
se relacionem com atos de império, políticas públicas e 
decisões político-administrativas do exercício financeiro de 
2.019 de Itajubá (e posteriores), nos documentos públicos 
hábeis (receita pública, despesa pública, licitações, 
contratos, aditamentos, parcerias e instrumentos 
congêneres, etc.); conferindo de forma independente 
através de equipe qualificada, se os atos de império 
(administrativos) foram pautados em harmonia com a 
legislação. Os relatórios de Auditoria Preventiva serão 
permanentes, regulares e sempre alicerçados na melhor 
doutrina e jurisprudência, visando proteger o interesse 
público e colaborando de forma efetiva com os controles 
internos do Município de Itajubá.    
 3) Assessoria técnica especializada e ampla de viés 
jurídico e contábil/financeiro para a elaboração de 
Defesas Administrativas perante a Corte de Contas 
Mineira: assessorar tecnicamente a Administração 
Municipal de Itajubá, nos aspectos técnicos de viés 
financeiro, contábil e jurídico, quando da elaboração de 
Defesas Administrativas, quando relacionarem-se com as 
prestações de contas anual de Itajubá ou mesmo com 
inspeções do Tribunal de Contas - processos 
administrativos de fiscalização, sujeitos a parecer prévio 
(julgamento de contas ou apreciação de legalidade, 



 

 

legitimidade ou economicidade). CONFORME ANEXO I DO 
EDITAL. 

VALOR MENSAL DA PROPOSTA: R$ 
_________(___________________________________). 
 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando 
para esse fim o Sr. ___________________________,  inscrito no CPF sob o nº 
_______________, como representante legal desta empresa. 
 
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de _______ 
(________________) dias, a contar da data de abertura da licitação. 
 
Condições de Pagamento: mensal. Finalizando, declaramos que estamos de pleno 
acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 
 

 _______________________, ___ de __________________de ____. 
  



 

 

ANEXO III 
 
ANEXO III AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 
 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 Pelo presente instrumento particular, o um lado o MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, 
pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.025.940/0001-09, 
com sede localizada na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município 
de Itajubá, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pela Secretária Municipal 
de Planejamento, Sra. Edna Maria Lopes Dias, brasileira, casada, portadora do 
Registro Geral MG-13.640.692, inscrita no CPF/MF sob o n°. 069.247.726-84, 
residente e domiciliada na Rua João Targino Borges, Nº 177, Bairro Vila Rubens, 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.505-151, doravante 
simplesmente denominada de CONTRATANTE e de outro lado __________________ 
(qualificação), neste ato representado por _____________, de ora em diante 
denominado simplesmente CONTRATADO, de conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, Processo Licitatório nº 
029/2016, Modalidade Tomada de Preços nº 06/2019, Tipo: Técnica e Preço, 
Empreitada por Preço Global, têm como justo e contratado o seguinte: 
 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
 

1.1. - A licitação ora pretendida tem por objeto a Contratação de serviços 
especializados e técnicos de viés contábil, financeiro, orçamentário e jurídico, assim 
descrito: 
O certame ora publicado pretende, escoimado nos mais altos interesses públicos e 
visando alcançar os Princípios que alcançam a administração pública pátria (art. 37, 
da CF), contratar serviços independentes, técnicos e especializados de natureza 
“financeira, contábil, orçamentária, econômica e jurídica (licitações)”, conforme 
detalhamento abaixo: 
 

(1) Consultoria permanente via telefone, e-mail (diariamente ou sob demanda) e 
assessoria/consultoria em Itajubá (dentro das Secretarias Municipais e órgãos 
relacionados ao feito), com elaboração de orientações práticas, notas técnicas e 
pareceres fundamentados na melhor doutrina e  jurisprudência em várias áreas de 
interesse público tais como – (1.1) finanças públicas e aspectos contábeis 
(sanando questões relacionadas à Matriz de saldos contábeis, MSC, MCASP, PCASP, 
SICOM; além de dúvidas relacionadas ao perfeito preenchimento de relatórios da 
União, tais como  SIOPE, SIOPS, SICONFI, etc.); 
 

(1.2) aspectos orçamentários e econômicos – assessoria econômica realizada por 
profissional das ciências econômicas devidamente registrado no CORECON, com 
experiência na área pública, durante o processo de elaboração das peças 
orçamentárias de Itajubá (Planejamento Municipal integrado: Plano Plurianual, PPA, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO e Lei Orçamentária Anual, LOA). Incluindo 
assessoramento econômico quando da discussão dos agregados macroeconômicos 
que compõem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina a LC 101/00, Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). Da mesma maneira, o profissional das ciências 
econômicas deverá colaborar quando da “estimativa da receita para três exercícios 
financeiros” e, também, quando da “elaboração de estimativas para criação de 
despesas novas de caráter continuado”, sempre no rigor das melhores práticas 
orçamentárias e da LRF; 
 



 

 

(1.3) assessoria e consultoria, in loco, e eletronicamente, com emissão de 
pareceres ou notas técnicas de cunho jurídico - elaboradas por profissionais do 
direito registrados na OAB e especializados em Direito Municipal, nos aspectos 
licitatórios, aditamentos, parcerias com entidades da Sociedade Civil, Convênios e 
instrumentos congêneres, etc.;  
 
(1.4) assessoria e consultoria, in loco, e eletronicamente, com emissão de 
pareceres ou notas técnicas de cunho jurídico e contábil – considerando dúvidas 
relacionadas ao “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”, com 
destaque para aspectos da contratação das entidades sem fins lucrativos e de sua 
prestação de contas. Essas consultorias deverão ser realizadas por contadores e 
advogados devidamente registrados nos seus conselhos de classe e com experiência 
na área; 
 
(2) Auditoria especializada, externa, independente e permanente em 
Administração Pública – nos aspectos de finanças públicas, orçamentários e 
contábeis (considerando o MCASP, SICONFI, SICOM, etc.), nos aspectos 
licitatórios (todas as modalidades), nos Convênios (União e Estados), nas 
Parcerias com entidades da Sociedade Civil (considerando o “Marco Regulatório 
das Organizações da Sociedade Civil”) por amostragem, que deverão enumerar e 
pormenorizar as situações dos principais procedimentos administrativos que se 
relacionem com atos de império, políticas públicas e decisões político-administrativas 
do exercício financeiro de 2.019 de Itajubá (e posteriores), nos documentos públicos 
hábeis (receita pública, despesa pública, licitações, contratos, aditamentos, parcerias e 
instrumentos congêneres, etc.); conferindo de forma independente através de equipe 
qualificada, se os atos de império (administrativos) foram pautados em harmonia com 
a legislação. Os relatórios de Auditoria Preventiva serão permanentes, regulares e 
sempre alicerçados na melhor doutrina e jurisprudência, visando proteger o interesse 
público e colaborando de forma efetiva com os controles internos do Município de 
Itajubá.    
 
 3) Assessoria técnica especializada e ampla de viés jurídico e contábil/financeiro 
para a elaboração de Defesas Administrativas perante a Corte de Contas Mineira: 
assessorar tecnicamente a Administração Municipal de Itajubá, nos aspectos técnicos 
de viés financeiro, contábil e jurídico, quando da elaboração de Defesas 
Administrativas, quando relacionarem-se com as prestações de contas anual de 
Itajubá ou mesmo com inspeções do Tribunal de Contas - processos administrativos 
de fiscalização, sujeitos a parecer prévio (julgamento de contas ou apreciação de 
legalidade, legitimidade ou economicidade). CONFORME ANEXO I DO EDITAL. 
 
CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1. - Dos preços 
 
2.1.1. - O Contratante pagará a importância mensal de R$ ____________ 
(______________ reais).  
Os custos de viagem (regulares) - hospedagem, alimentação e de locomoção do(s) 
técnico(s) responsável(eis) pelos trabalhos, serão objeto de ressarcimento após 
competente Relatório de Viagem por meio de notas ficais idôneas (ou recibos idôneos) 
e em nome da empresa, até o valor máximo por viagem (e por mês) de R$ 950,00 



 

 

(novecentos e cinquenta reais). Não serão pagas diárias de técnicos da empresa 
licitante, apenas o ressarcimento definido no edital.  
 
2.1.2. – O pagamento será feito em moeda corrente nacional. 
 
2.2. - Das condições de pagamento: 
 

2.2.1. – O pagamento será efetuado pelo sistema de empenho, mensalmente, 
até trinta – 30 – dias da data da emissão das Notas Fiscais/Faturas. 

§ 1º. O pagamento somente será efetuado após a comprovação pela 
CONTRATADA de que se encontra em dia com suas obrigações, mediante 
apresentação de todas as Certidões Negativas de Débito – Federal, Estadual e 
Municipal. 

 

2.2.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da 
seguinte formula:  
 
I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 

2.3 – Dos reajustes 
 

2.3.1.- Por força das Leis Federais nº 9069/95 e 10.192/2001, os preços poderão ser 
reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses, salvo autorização de 
aumento concedida pelo Governo Federal. 
 

2.3.2. - Decorrido o prazo acima estipulado, automaticamente e independente de 
aditivo, os preços mensais serão corrigidos monetariamente pelo IGP/M, ou outro 
índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. 
 

2.3.3. - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês 
da assinatura do Contrato e do 12º mês da execução, passando a vigorar o novo 
preço a partir do 13º mês. 
 
 

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 
 

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária nº 02.19.01.04.125.0017.2304.3.3.90.35.00. 
 
 

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 
 

4.1. Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

4.2. - A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos 
termos do artigo 57 e outros da Lei Federal nº 8.666/93. 



 

 

 

 
 
 
CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
5.1. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 
cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 
 
6.1. Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do 
cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a 
extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
7.1. -O Contratante se obriga a executar e colocar à disposição da Contratada a 
documentação necessária ao cumprimento do objeto deste contrato. 
 
7.2. - O Contratante é responsável exclusivo pela segurança de suas informações 
confidenciais e proprietárias. 
 
7.3. - O Contratante se obriga a colocar à disposição da Contratada, equipamentos, 
pessoal disponível, espaço, e local de trabalhos adequados à prestação de serviços 
“in-loco”. 
 
7.4. - O Contratante se obriga a efetuar o pagamento na forma e prazo previstos na 
Cláusula 2ª deste instrumento. 
 
7.5. - As despesas com as visitas regulares em Itajubá, relativas a locomoção, 
hospedagem e alimentação do(s) técnico(s) e do(s) auditor(es), correrão integralmente 
por conta da Contratada.  
 
CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 
8.1 – Cuidar da segurança do seu pessoal empregado na execução dos serviços 
contratados, obedecendo aos requisitos legais pertinentes, ficando a Contratante e 
seus prepostos isentos de qualquer responsabilidade com relação a eventuais 
acidentes de trabalho decorrentes do serviço prestado, sejam eles de natureza civil ou 
criminal. 
 
8.2. Prestar serviços de auditoria, assessoria e consultoria conforme descrito no Anexo 
I do edital de licitação. 
 
8.2.1. - Os serviços deverão ser prestados por profissional inscrito no CRC – 
Conselho Regional de Contabilidade (serviços contábeis) e também por 
profissional inscrito na OAB – Ordem dos Advogados do Brasil (matérias 
licitatórias e jurídicas),e, no caso de consultoria econômica ou orçamentária, o 
profissional deverá estar inscrito no Conselho Regional de Economia 
(CORECON), de acordo com a área abordada. 



 

 

8.3. - A Contratada não se responsabiliza pela veracidade e legalidade de qualquer 
documento contábil e/ou fiscal apresentado pelo Município. 
 
8.4. – A Contratada se obriga a realizar, no mínimo, duas visitas técnicas de 
atendimento, por mês, podendo ser agendadas outras a bem do interesse público. 
 
8.5. - Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito 
Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 
 
8.6. - Manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as 
obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

 
CLÁUSULA 9 - DA RESCISÃO 
 
9.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser 
rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.2. 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 1º a 4º, da Lei citada. 
 
CLÁUSULA 10 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A fiscalização sobre a execução dos serviços, nos termos do art. 67 da Lei nº. 
8.666/93, será exercida pelo seguinte representante do Contratante. 
 
10.2. A metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços realizados 
consistirá na verificação do cumprimento das normas legais e orientações recebidas, 
especificações e aplicações, bem como quantidade, qualidade e aceitabilidade dos 
serviços, conferindo e atestando todas as notas fiscais da contratada que estiverem 
sendo encaminhadas para pagamento. Poderão ser exigidas substituições ou 
reelaboração das atividades, quando não atenderem aos termos do que foi proposto e 
contratado, sem qualquer indenização pelos custos daí decorrentes. 
 
10.3. O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se 
considerados em desacordo com os termos do presente contrato. 
 
CLÁUSULA 11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros 
ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 
e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 
11.1.1. advertência; 
 
11.1.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, 
prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 
 



 

 

11.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o 
caso; 
  
11.1.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
 
11.2. - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
11.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 
 
11.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Itajubá-MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da 
sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo 
Município, quando for o caso. 
 
CLÁUSULA 12 - DOS CASOS OMISSOS 
 
12.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei 
nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam 
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção 
expressa. 
 
CLÁUSULA 13 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
13.1. – O regime de execução do presente contrato será Indireta – Empreitada por 
preço Global. 
 
CLÁUSULA 14 - DO FORO 
 

 Fica eleito o foro da Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para a resolução 
de questões eventualmente levantadas em decorrência deste Contrato. 

 

E por estarem às partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto 
neste Contrato, ciente das obrigações contraídas e das conseqüências de sua 
inobservância, firmam-no em três – 03 – vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas que infra-assinam. 

 

 



 

 

Itajubá-MG, .. de ............. de 2019 . 

 

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ  

 Edna Maria Lopes Dias  

Secretária Municipal de Planejamento 

 

 

CONTRATADA 

Nome do Responsável 

Representante Legal 

 

VISTO PROJU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
  



 

 

 
ANEXO IV  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2019  

 
TOMADA DE PREÇOS 06/2019 

 
 
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA DE QUE NÃO EMPREGA 
MENOR 
 
 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 
................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
............................................ 
(data) 
............................................................ 
(representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
  



 

 

 
ANEXO V  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2019 

 
TOMADA DE PREÇOS 06/2019 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
 
 
Declaramos, para fins de habilitação no processo licitatório nº 167/2019, Modalidade 
Tomada de Preços, que obedecemos rigorosamente o disposto no § 2º do art. 32 da 
Lei nº 8.666/93, ou seja, comunicar ao Município a superveniência de fato impeditivo 
da habilitação. 
 
 
 
Por ser verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
____________, ___ de _____________ de  ________ 
 
 
 
 
Assinatura e carimbo do licitante  



 

 

 
ANEXO VI  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2019 

 
TOMADA DE PREÇOS  06/2019 

 
 
 
 

ATESTADODE VISITA TÉCNICA 
 
 
 A Prefeitura Municipal de Modelo, estabelecida ........................................ – 
Centro – Modelo/MG, inscrita no CNPJ sob o número ........................., ATESTA que o 
representante _______________________________________________________ da 
empresa ____________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o número _________________________________________, 
estabelecida_______________________________________________________, 
visitou o local onde deverá ser prestado o serviço, no Município de ____________, 
atendendo a Tomada de Preços nº _____/____, Processo Licitatório _____/____, 
sendo observados todos os dados e elementos que possam ter influência nos 
desenvolvimentos dos trabalhos. 
 
 Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
 
XXXXXXX -MG, ____ de ______________ de _____. 
 
 

Diretor Dpto. Contabilidade ou OUTRO cargo de relevância 
 
  



 

 

 
 
 
ANEXO VII  
 
PROCESSO LICITATÓRIO 167/2019 
 
DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
A empresa ____________, inscrita no CNPJ sob o número ___________________, 
estabelecida à 
_________________________________________________________, representada 
por _________________________ (qualificação completa), declara, expressamente, 
que opta por não realizar visita técnica ao local de execução do objeto, assumindo 
todo e qualquer risco por esta decisão, bem como a responsabilidade na ocorrência de 
eventuais prejuízos que possam se dar em virtude da não realização da visita técnica. 
Neste ato, compromete-se ainda a prestar fielmente os serviços de acordo com o 
prescrito no edital e documentos em anexo, sendo tal declaração e manifestação fiel 
de sua livre vontade. 
 
_______________, ______ de _________________ de _____. 
 
 
Assinatura do responsável________________________________________________ 
                          CPF Nº: 
(A assinatura deverá ter firma reconhecida) 
 
  

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA 
EMPRESA LICITANTE 

  



 

 

ANEXO VIII 
 

APURAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
 
DESCRIÇÃO VALOR R$ 
Ativo Circulante  

Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante  

Exigível a Longo Prazo  

 
ILG =                 AC + RLP 
              _______________________ =     _____________________ =  ____ 
                            
                         PC + ELP 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
APURADO 

 

 
Nome do Contador:_________________________CRC: ___________ 
Assinatura: ________________________                 Data: ____/____/____ 
Nome do responsável pela empresa: ___________________________ 
Assinatura: ________________________                 Data: ____/____/____ 
 
 
 
 
  



 

 

 
ANEXO IX 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO 167/2019 
 

TOMADA DE PREÇOS 06/2019 
 
 

 Credenciamos o(a) ________________, portador da cédula de identidade 
n. _______________e CPF n. _____________, a participar da Tomada de Preços 
instaurado pela Prefeitura Municipal de Itajubá, sob o número _____/2019, na 
QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 
se manifestar e pronunciar-se em nome da empresa ______________________, 
inscrita no CNPJ de número_______________, bem como formular propostas, 
apresentar recursos, ofertar lances e praticar todos os demais atos inerentes a 
essa licitação. 
 
 

Itajubá, 25 de setembro de 2019. 
 

____________________ 
Assinatura e identificação do sócio da empresa licitante 

 
 
 
 

Observação Geral: caso o CONTRATO SOCIAL ou ESTATUTO determinem que mais 
de uma pessoa deva assinar pela sociedade, a falta de qualquer uma delas invalida o 

documento, salvo se for cancelada no momento do credenciamento.  


