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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 

PROCESSO N°. 059/2020 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. 

   

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUCA-RS, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, 

para o conhecimento dos interessados, que às 08h30min do dia 30 de novembro de 2020, 

na sala de Licitações, sito na Rua Arvorezinha, 1035, centro do Município de Itapuca – RS se 

reunirá a Comissão de Licitações, com a finalidade de receber propostas para contratação de 

empresa para Execução de Serviços conforme item 1 do presente Edital.  

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no 

Município de ITAPUCA-RS, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o 

cadastro. 

1. OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente Tomada de Preços a contratação de empresa para executar 

serviços ao Poder Executivo:  

- Assessoria na área de gestão de materiais, contemplando almoxarifado, bens do patrimônio, 

com elaboração de minutas de procedimentos e gestão de processos patrimoniais, bem como 

assessoria na escrituração contábil dos eventos contábeis dos bens em almoxarifado, móveis e 

imóveis;  

- Assessoramento às Secretarias na elaboração das peças orçamentárias e assessoramento no 

modo de execução do orçamento do Munícipio, com monitoramento da evolução orçamentária, 

forma legal de estruturação contábil da receita e despesa e variações patrimoniais;  

- Assessoramento ao setor de contabilidade do município para elaboração dos lançamentos 

contábeis diários e abertura e encerramento do exercício;  

- Emissão de pareceres contábeis e administrativos; 

- Assessoramento ao setor de contabilidade para atendimento da contabilidade do município às 

normas do MCASP, TCE/RS, e procedimentos específicos contábeis contidos no mesmo.  

- Assessoria na continuidade das adequações ao Plano de Implementação de Procedimentos 

Contábeis Patrimoniais. 

- Assessoria no desenvolvimento de plano de implementação de custos. 

- Assessoria administrativa na implementação de gestão por processos e programas 

estratégicos de governo, com monitoramento, acompanhando e andamento dos mesmos. 
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- Assessoramento para elaboração das prestações de contas de Gestão e de Governo junto ao 

TCE/RS.  

1.2. Os serviços deverão ser prestados por profissionais habilitados da empresa, junto aos 

Órgãos da Prefeitura Municipal, sempre que for necessário através de pareceres e assessoria 

verbal, escrita por telefone ou por meio eletrônico. O atendimento in loco terá uma carga 

horária de 32 (trinta e duas) horas mensais, sempre as quartas feiras ou conforme interesse do 

Município.  

2. DO CADASTRO 

Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar até às 16h do dia 26 de 

novembro de 2020, os seguintes documentos: 

2.1 - Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02, modelo “A” anexo ao Edital. 

2.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cédula de identidade dos diretores/sócios da Empresa; 

b) Registro Comercial no caso de Empresa Individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

2.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estaduais (Para Empresas sediadas no RS 

acessar o site www.sefaz.rs.gov.br/consultas/contribuinte para fazer a emissão do documento) 

ou do Município, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividades; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do Brasil (Certidão Negativa ou Positiva com 

Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União); 

d) Prova de regularidade quanto a débitos Municipal; 

e) Prova de regularidade quanto a débitos Estadual; 

f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

g) Prova de regularidade quanto a Débitos Trabalhistas (CNDT); 

h) Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro social servidor público 

da ativa, ou empregado de empresa pública. 

2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
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a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação dos 

documentos. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro na 

Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa.  

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo 

aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data 

de apresentação da proposta. 

c) Os documentos constantes nos itens 2.2 a 2.4 poderão ser apresentados em original, 

por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município, publicação em órgão de 

imprensa oficial ou extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a 

comprovação de sua veracidade pela Administração. 

d) Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou 

por funcionário do Município de ITAPUCA / RS, ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os 

documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos a verificação de sua 

autenticidade pela Administração.  

OBS: Após análise, o Município expedirá o Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

3.1. Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01), 

PROPOSTA TÉCNICA (envelope nº 02) e PROPOSTA FINANCEIRA (envelope nº 03) deverão ser 

entregues até às 08h30min do dia 30/11/2020, na Prefeitura Municipal de Itapuca / RS, 

localizada na Rua Arvorezinha, 1035, junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, 

horário este em que será procedida a abertura da licitação.  

3.2. Não havendo expediente na data marcada ou ocorrendo qualquer fato que impeça a 

realização do certame, a entrega dos referidos envelopes dar-se-á no primeiro dia útil 

subsequente, à hora já estabelecida, desde que não haja comunicação da Comissão de 

Licitações em sentido contrário.  

3.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA/RS não se responsabilizará por documentação e 

proposta que por ventura não cheguem em hora e local determinados no item 3.1 deste Edital.  

3.4. Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade às 

condições definidas neste Edital. 

4. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

4.1. As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, hora e local, mencionados 

no preâmbulo desta, em três envelopes distintos, fechados, contendo na sua parte externa 

fronteira, a seguinte inscrição: 
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AO MUNICÍPIO DE ITAPUCA - RS  

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020  

ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO  

PROPONENTE: (Nome completo da Empresa). 

  

AO MUNICÍPIO DE ITAPUCA - RS  

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020  

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA TÉCNICA  

PROPONENTE: (Nome completo da Empresa).  

 

AO MUNICÍPIO DE ITAPUCA - RS  

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020  

ENVELOPE N.º 03 – PROPOSTA FINANCEIRA  

PROPONENTE: (Nome completo da Empresa). 

 

4.2 O Envelope Número 01 – DOCUMENTAÇÃO deverá conter:  

a) Certificado atualizado de Registro de Fornecedor junto ao Município de ITAPUCA – RS;  

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, com a indicação do n° do Livro Diário, número de registro na 

Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa.  

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo 

aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data 

de apresentação da proposta.  

c) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica.  

d) Registro ou inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio 

Grande do Sul;  

e) Registro ou inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Administração do Rio 

Grande do Sul;  

f) Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem de direito, 

devendo o subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os 

parâmetros explicitados no Anexo III deste Edital.  

g) Declaração assinada pelo representante legal que atende ao disposto no artigo 27, inciso V, 

da Lei 8.666/93 acrescido pela Lei 9.854/99 e no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358/2002  

h) Declaração do responsável técnico (Contador) de que a empresa é considerada 

Microempresa ou EPP, se for o caso, nos termos do Anexo VI deste edital.  
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4.2.1. Para a habilitação a licitante, inclusive as licitantes enquadradas como microempresas e 

empresas de pequeno porte, deverão apresentar no Envelope nº 01, os documentos acima 

relacionados, mesmo que estes apresentem alguma restrição (Lei Complementar nº 123/06, 

art. 43).  

4.2.2. Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de 

habilitação alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, 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, sendo 

que, em caso de não regularização da documentação dentro do prazo previsto, implicará 

decadência do direito à contratação (Lei Complementar nº 123/06, art. 43, §§ 1º e 2º).  

4.2.3. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), que desejarem fazer uso 

dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar declaração do responsável 

técnico (Contador) de que a empresa é considerada Microempresa ou EPP. Caso a 

microempresa ou EPP não proceda na forma estabelecida, interpretar-se-á como renúncia tácita 

aos benefícios da LC 123/2006.  

4.2.4. Os documentos necessários à habilitação (Envelope Nº. 01) poderão ser apresentados 

por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, publicados em órgão da imprensa 

oficial ou autenticados pela Comissão de Licitação no ato do certame licitatório, mediante 

apresentação dos respectivos originais.  

Obs.: Os documentos que não apresentarem vencimento expresso em seu corpo terão validade 

de 60 (sessenta) dias contados a partir de sua emissão.  

4.3. O envelope Número 02 – PROPOSTA TÉCNICA deverá conter:  

4.3.1. Será realizado o julgamento da PROPOSTA TÉCNICA, os seguintes elementos:  

a) PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO ESPECÍFICA – A definição dos pontos do item será 

feita através da verificação da disponibilização de profissional com formação específica nas 

áreas de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração de Empresas, Direito e Gestão 

Pública, mediante apresentação de cópia autenticada do certificado de conclusão do curso. 

Estes profissionais deverão fazer parte do quadro societário da personalidade jurídica 

licitamente ou pertencente ao seu quadro funcional, mediante a comprovação através da CTPS, 

e indicados para a realização dos serviços. A pontuação será atribuída de acordo com os 

seguintes critérios: 

Áreas Profissionais Disponibilizadas Pontuação 

01 Área Profissional 10 

02 Áreas Profissionais  20 

03 ou mais Áreas Profissionais  30 
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b) FORMAÇÃO COMPLEMENTAR – A definição dos pontos do item será feita através da 

soma de pontos atribuídos a formação complementar, os quais referem-se a cursos 

relacionados à área Pública com mais de 300 horas e com comprovação através de Certificados 

nas áreas de Contabilidade, Administração, Economia, Direito, Gestão Pública e Gestão de 

Projetos. Os certificados a serem apresentados deverão ser exclusivamente dos sócios da 

Empresa licitante ou de seu quadro funcional, respeitado o limite máximo de 20 pontos. Para 

este fim especifica-se que a comprovação unitária de Formação corresponderá a 05 pontos 

cada, conforme abaixo explicita a tabela: 

Tipo de Formação Complementar Pontos por cada Curso 

Formação Profissional.  05 

c) CURSOS DE ATUALIZAÇÃO – A definição dos pontos do item será feita através da soma 

de pontos atribuídos aos cursos de atualização (cursos relacionados à área Pública entre 30 e 

300 horas e comprovados através de certificados nas áreas de contabilidade, administração, 

economia, direito, gestão pública e gestão de projetos). Os certificados a serem apresentados 

deverão ser exclusivamente dos sócios da Empresa licitante ou de seu quadro funcional, 

respeitado o limite máximo de 10 pontos. Para este fim especifica-se que a comprovação 

unitária de Formação corresponderá a 2,5 pontos cada, conforme abaixo explicita a tabela: 

Tipo de Formação Complementar Pontos por Curso 

Cursos de Atualização de 30 a 300 horas. 2,5 

d) PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO – A definição dos pontos do item será 

processada através da indicação dos profissionais com Formação superior nas áreas de 

Contabilidade, Administração, Economia, Direito, Gestão Pública e Gestão de Projetos para 

atendimento nas diversas áreas, atribuída de acordo com os seguintes critérios: 

Pontos Formas de Atendimento 

05 Para um profissional  

10 Para dois profissionais  

15 Para três profissionais  

20 Para quatro profissionais  

e) Experiência Profissional da empresa comprovada através de atestados de capacidade técnica 

fornecidos por Pessoa Jurídica de Direito Público – Poder Executivo – de que tenha 

desempenhado atividades pertinentes e compatíveis aos que estão sendo licitados. Não serão 

aceitos outros atestados uma vez que o Município necessita de experiência técnica na área 

pública e na gama de serviços direcionados ao Poder Executivo. – A soma da pontuação 

decorre diante da quantidade de certificações técnicas apresentadas pela Empresa licitante, 

onde poderá chegar ao limite máximo de 20 pontos. Segue abaixo a tabela que define a 

pontuação de cada certificação: 

Tipo de Formação Complementar Pontos por cada Atestado 
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Atestados de capacidade técnica fornecidos 

por Pessoa Jurídica de Direito Público – Poder 

Executivo  

03 

 

NPT = a + b + c + d + e, onde NPT = Nota da Proposta Técnica. 

 

4.3.2. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA  

4.3.2.1. Pontuação Proposta Técnica  

A Nota Proposta Técnica NPT será avaliada com atribuição de pontuação máxima de 100 (cem) 

pontos, correspondente a 70% (setenta por cento) da Nota Final.  

4.3.2.2 Peso da Proposta Técnica (PPT)  

Para a proposta será calculado o Peso da Proposta Técnica (PPT), considerando-se a soma dos 

itens discriminados no item 4.3.1, através da aplicação da seguinte fórmula:  

PPT = NPT x 70 / 100 

Onde:  

NPT = Nota da Proposta Técnica.  

PPT = Peso da Proposta Técnica.  

4.4. O envelope Número 03 – PROPOSTA FINANCEIRA deverá conter:  

4.4.1. A proposta de preços que deverá ser datada e assinada pelo licitante ou seu 

representante legal, redigida em português de forma clara, não podendo ser manuscrita e nem 

conter rasuras ou entrelinhas, constando o CNPJ, a razão social, endereço e telefone atualizado, 

nos moldes sugeridos no Anexo I deste edital.  

4.4.2. Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data designada 

para a entrega dos envelopes deste edital. Se na proposta não constar prazo de validade, 

subentende-se a plena aceitação deste instrumento convocatório.  

Obs.: Os formulários constantes dos anexos deste instrumento convocatório deverão ser 

identificados pela Empresa, com carimbo e assinatura do proponente. Se o licitante optar por 

formulário próprio e padronizado da Empresa, deverá a proposta conter todos os itens dos 

anexos do instrumento convocatório, na mesma ordem e forma.  

4.4.3. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA  

Não será considerada válida (será desclassificada) proposta financeira com valor 

superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).  

4.4.3.1. A Proposta Financeira será considerada pelo Valor Global, sendo atribuída a pontuação 

de no máximo 100 (cem) pontos (NF), na seguinte forma:  

Proposta com menor valor global - 100 pontos  

Proposta com segundo menor valor global - 95 pontos  

Proposta com terceiro menor valor global - 90 pontos  

Proposta com quarto menor valor global - 85 pontos  
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Observação: O critério acima, decrescendo de 05 (cinco) em 05 (cinco) pontos, será utilizado 

para tantas quantas forem as propostas participantes.  

4.4.3.2. Pontuação da Proposta Financeira  

A Proposta Financeira será avaliada com atribuição de pontuação máxima de 100 (cem) pontos, 

correspondente a 30% (trinta por cento) da Nota Final.  

4.4.3.3. Peso da Proposta Financeira  

Para cada proposta será calculado o Peso da Proposta Financeira (PPF), através da aplicação da 

seguinte fórmula:  

PPF = NF x 30 / 100 

Onde:  

NF = Nota da Proposta Financeira.  

PPF = Peso da Proposta Financeira.  

4.4.3.4. No caso de empate das Propostas Financeiras:  

4.4.3.4.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas-ME’s e Empresas de Pequeno Porte-EPP’s, de acordo com a LC 123/2006. 

Entende-se por empate aquelas situações em que as Propostas apresentadas pelas mesmas 

sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à Proposta de menor valor (empate 

ficto), desde que o melhor preço não seja de uma ME ou EPP.  

4.4.3.4.2. Ocorrendo empate, na forma do item anterior, na fase de classificação das 

Propostas, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A ME ou EPP, mais bem classificada terá o prazo de 30(trinta) minutos para apresentar nova 

Proposta de Preços inferior aquela considerada melhor classificada.  

b) Se a ME ou EPP, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova Proposta, 

inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais ME e EPP, a 

apresentação de nova Proposta, no prazo e na forma prevista na alínea “a” deste item.  

c) Se houver duas ou mais ME e/ou EPP com Propostas iguais, será realizado sorteio, em ato 

público para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova 

Proposta, na forma das alíneas anteriores.  

4.4.3.4.3. Procedida à classificação e constatando empate entre duas ou mais Propostas de 

Preços e não for o caso de utilização da preferência do subitem anterior, o desempate far-se-á:  

a) Obrigatoriamente através de sorteio, depois de obedecido ao disposto no § 2º do Art. 3º da 

Lei nº 8.666/93, em ato público, para o qual todos os licitantes classificados serão convocados 

em horário e local a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação. 

5. DO JULGAMENTO FINAL  

5.1. Esta licitação é do tipo Técnica e Preço e o julgamento será realizado pela Comissão de 

Licitações, considerando vencedora a proposta com a maior Classificação Final (CF), respeitados 

os critérios e determinações do presente Edital na escolha da proposta mais vantajosa para o 

Município.  
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5.2. Para efeito de cálculo da Classificação Final mencionada no item 9.1 serão levadas em 

consideração duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente.  

5.3. A classificação final se dará da seguinte forma:  

CF = PPT + PPF  

Onde:  

CF= Classificação Final dos licitantes.  

PPT = Peso da Proposta Técnica.  

PPF = Peso da Proposta Financeira.  

5.4. Será considerada vencedora a licitante que obter a maior Classificação Final (CF), em favor 

da qual será adjudicado o objeto do certame.  

5.5. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este 

edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimado, inexequível, ou acima do 

preço estimado. 

5.6. A verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, assim como o 

julgamento e classificação serão devidamente registrados na ata de julgamento. 

6. CRITÉRIO DE DESEMPATE  

6.1. Em caso de empate de duas ou mais licitantes na Classificação Final (CF), será utilizados 

como critério de desempate os seguintes critérios, sucessivamente:  

1º. A empresa que apresentar maior Peso da Proposta Técnica (PPT);  

2º. A empresa que apresentar maior soma dos pesos de valor igual ou superior à 20;  

6.2. Permanecendo o empate, obedecido ao disposto no parágrafo 2° do artigo 3° da Lei n°. 

8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os 

licitantes.  

6.3. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 

estabelecidos no edital, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.  

6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto 

desta licitação, as que contiverem opções de preços alternativos, as que forem omissas em 

pontos essenciais, de modo a gerar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal 

vigente.  

7. DOS RECURSOS 

7.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, 

alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 

8. DA CONTRATAÇÃO 

8.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (dias), convocará o 

vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
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8.2. Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão ser prorrogados uma vez, pelo 

mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso dos 

respectivos prazos. 

8.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a 

licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por 

cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

9. RESCISÃO 

9.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93. 

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

9.3. A rescisão do contrato poderá ser:  

a) determinada por ato unilateral e escrito, da Administração da Prefeitura Municipal de 

Itapuca-RS, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 

notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, nos autos desta licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

9.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

10. DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. A fiscalização do contrato será efetuada por servidor do Município que será indicado no 

contrato administrativo, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.  

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

11.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente, até o 10º dia do mês, mediante 

apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.  

11.2. No pagamento serão retidas do valor da contratação todas as retenções previdenciárias, 

impostos e taxas permitidos por lei.  

11.3. O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de Fatura, 

constando a identificação do presente Processo Licitatório.  

Obs.: Os pagamentos serão efetuados via depósito ou transferência bancária em 

conta corrente do LICITANTE/CONTRATADO. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  



 

11 

2005 – Manutenção da Secretaria de Administração.  

33903500000000 – Serviços de Consultoria.  

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer disposição do 

presente Edital.  

13.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e 

proposta exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento.  

13.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 

ou quaisquer outros documentos.  

13.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus procuradores e os membros da  

Comissão de Licitação.  

13.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 

admitidos à licitação os participantes retardatários.  

13.6. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas 

necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma 

determinada nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93.  

13.7. O Município reserva-se o direito de anular ou revogar o presente processo licitatório, em 

despacho fundamentando, sem a obrigação de indenizar.  

13.8. Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h às 17h, na Prefeitura 

Municipal de ITAPUCA-RS, na Secretaria de Administração, setor de licitações, localizada na Rua 

Arvorezinha, 1035, em ITAPUCA, pelo telefone (51) 3613-3058, pelo site 

www.itapuca.rs.gov.br/licitacoes ou no e-mail compras@itapuca.rs.gov.br, onde poderão ser 

obtidas cópias do Edital e seus anexos. 

 

Itapuca, 29 de outubro de 2020. 

 

 

 

DELAVIR SCORSATTO 

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 

 

Este edital e seus anexos foram 
examinados e aprovados por esta 
Procuradoria. 
 
 
_____________________________ 

Dárcio Róis Scariot 
Procurador Municipal 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

REFERÊNCIA: Licitação – Tomada de Preços nº 006/2020 

Tomada de Preços nº 1/2019, para contratação de empresa para a prestação dos serviços de 

acordo com as especificações constantes neste edital e seus anexos. 

ITEM OBJETO VALOR MENSAL R$ 

01 Contratação de empresa para executar serviços ao Poder Executivo:  

- Assessoria na área de gestão de materiais, contemplando 

almoxarifado, bens do patrimônio, com elaboração de minutas de 

procedimentos e gestão de processos patrimoniais, bem como 

assessoria na escrituração contábil dos eventos contábeis dos bens 

em almoxarifado, móveis e imóveis;  

- Assessoramento às Secretarias na elaboração das peças 

orçamentárias e assessoramento no modo de execução do 

orçamento do Munícipio, com monitoramento da evolução 

orçamentária, forma legal de estruturação contábil da receita e 

despesa e variações patrimoniais;  

- Assessoramento ao setor de contabilidade do município para 

elaboração dos lançamentos contábeis diários e abertura e 

encerramento do exercício;  

- Emissão de pareceres contábeis e administrativos; 

- Assessoramento ao setor de contabilidade para atendimento da 

contabilidade do município às normas do MCASP, TCE/RS, e 

procedimentos específicos contábeis contidos no mesmo.  

- Assessoria na continuidade das adequações ao Plano de 

Implementação de Procedimentos Contábeis Patrimoniais. 

- Assessoria no desenvolvimento de plano de implementação de 

custos. 

- Assessoria administrativa na implementação de gestão por 

processos e programas estratégicos de governo, com 

monitoramento, acompanhando e andamento dos mesmos. 

- Assessoramento para elaboração das prestações de contas de 

Gestão e de Governo junto ao TCE/RS.  

- Os serviços deverão ser prestados por profissionais habilitados da 

empresa, junto aos Órgãos da Prefeitura Municipal, sempre que for 

necessário através de pareceres e assessoria verbal, escrita por 

telefone ou por meio eletrônico. O atendimento in loco terá uma 

carga horária de 32 (trinta e duas) horas mensais, sempre as 

quartas feiras ou conforme interesse do Município.  

 

 

Validade da Proposta: 60 dias 

 

  

Local e data.  

 

___________________________________________ 

(identificação e assinatura do representante legal) 
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ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

(MODELO) 

 

 

 

...................................... inscrito no CNPJ nº .................................................................., 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..................................... 

..........................., portador(a) da Carteira de Identidade n° ................................. 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. 

 

 

Local e data.  

 

 

 

 

___________________________________________ 

(identificação e assinatura do representante legal) 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 

(MODELO) 

 

 

 

 

(Nome da Empresa)........................................................................................., CNPJ nº 

...................................., sediada em ........................................................, DECLARA, sob as 

penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

 

 

(local),. ....... de ............................. de 2020. 

 

  

 

 

.................................................................... 

Nome completo e assinatura do declarante 

CPF e RG 
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ANEXO IV 

 

 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

(MODELO) 

 

 

Pelo presente, a empresa................................................................, situada 

no(a).......................................................................................CNPJ.....................,por seu 

..............................................................(diretor ou sócio com poderes de gerência), outorga 

ao Sr. .................................., RG nº .........................., amplos poderes para representá-la 

junto à Prefeitura Municipal de ITAPUCA/RS, na TOMADA DE PREÇOS Nº xxxxxxxxx, 

inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, enfim, praticar 

todos os atos que julgar necessário ao citado processo, podendo o credenciado receber 

intimações no seguinte endereço: ..................(Rua, número, complementos, bairro, cidade, 

unidade da federação, CEP).  

 

 

 

 

(Local e Data )  

 

 

 

(Nome e assinatura do subscritor, devidamente identificado) 

Obs.: firma reconhecida em cartório 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

________________________, CPF No.______________, e (nome completo do Representante 

Legal da empresa licitante) _________________________________________, CRC n° 

________. (nome completo do Contador da empresa licitante e nº registro entidade de classe).  

Para fins de participação da Licitação Tomada de Preços n.º XXXX, da Prefeitura Municipal 

de ITAPUCA-RS, declaramos, sob as penas da Lei, que a empresa 

__________________________, CNPJ nº ____________. (nome da pessoa jurídica). Cumpre 

os requisitos estabelecidos no artigo 3º (terceiro) da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 

ao 49 da referida Lei.  

Declaramos, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° 

do artigo 3º da Lei Complementar n° 123/2006. 

 

  

_____________,___, ___ de ______________________ de 2020. 

 

  

_____________________________________________________  

(empresa proponente)  

 

 

_____________________________________________________  

C.N.P.J.  

 

________________________________________  

(assinatura e carimbo do representante legal)  

 

 

_______________________________________  

(assinatura e carimbo do Contador  

Obs.: Esta declaração é somente para empresas nesta condição, dispensada para as 

demais. 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O MUNICÍPIO DE ITAPUCA, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público, 

inscrita no CNPJ Nº. 93.856.862/0001-00, com sede na Rua Arvorezinha, 1035, na cidade de 

ITAPUCA/RS, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Senhor ................., brasileiro, 

casado, portador do CPF Nº. ....................., residente e domiciliado na ......................., na 

cidade de ITAPUCA/RS, doravante denominada de CONTRATANTE, de outra parte e Empresa 

_________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ Nº ______, com sede na Av/Rua ____, na 

cidade de ____, neste ato representada por ______, CPF Nº ___, residente e domiciliado na 

cidade de______ na Av/Rua ____, doravante simplesmente designada de CONTRATADA, tem 

entre si justo e acertado o que se contém nas Clausulas e Condições seguintes e de 

conformidade com o dispositivo da Lei Federal Nº 8666/93 e suas alterações posteriores: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constitui objeto da presente Tomada de Preços a contratação de 

empresa para executar serviços ao Poder Executivo:  

- Assessoria na área de gestão de materiais, contemplando almoxarifado, bens do patrimônio, 

com elaboração de minutas de procedimentos e gestão de processos patrimoniais, bem como 

assessoria na escrituração contábil dos eventos contábeis dos bens em almoxarifado, móveis e 

imóveis;  

- Assessoramento às Secretarias na elaboração das peças orçamentárias e assessoramento no 

modo de execução do orçamento do Munícipio, com monitoramento da evolução orçamentária, 

forma legal de estruturação contábil da receita e despesa e variações patrimoniais;  

- Assessoramento ao setor de contabilidade do município para elaboração dos lançamentos 

contábeis diários e abertura e encerramento do exercício;  

- Emissão de pareceres contábeis e administrativos; 

- Assessoramento ao setor de contabilidade para atendimento da contabilidade do município às 

normas do MCASP, TCE/RS, e procedimentos específicos contábeis contidos no mesmo.  

- Assessoria na continuidade das adequações ao Plano de Implementação de Procedimentos 

Contábeis Patrimoniais. 

- Assessoria no desenvolvimento de plano de implementação de custos. 

- Assessoria administrativa na implementação de gestão por processos e programas 

estratégicos de governo, com monitoramento, acompanhando e andamento dos mesmos. 

- Assessoramento para elaboração das prestações de contas de Gestão e de Governo junto ao 

TCE/RS.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços serão ser prestados por profissionais habilitados da 

empresa, junto aos Órgãos da Prefeitura Municipal, sempre que for necessário através de 

pareceres e assessoria verbal, escrita por telefone ou por meio eletrônico. O atendimento in 
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loco terá uma carga horária de 32 (trinta e duas) horas mensais, sempre as quartas feiras ou 

conforme interesse do Município.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES  

I - A empresa vencedora será a responsável técnica pela área Administrativa da Administração 

Pública, devendo estar inscrita no Conselho Regional de Administração do Estado do Rio Grande 

do Sul, para todos os efeitos legais.  

II - Os serviços a serem prestados deverão atender a todos os requisitos exigidos neste 

contrato e no edital do certame licitatório.  

III - A empresa contratada deverá disponibilizar suporte técnico aos diversos Órgãos e 

Secretarias, através de site na rede mundial de computadores, via telefone, acesso remoto e 

diretamente na Prefeitura Municipal de Itapuca, a fim de prestar assessoria/consultoria em 

qualquer setor, sem custo adicional à Prefeitura.  

a) O tele-suporte, através de Escritório técnico, deverá ter sede no limite territorial Estado do 

Rio Grande do Sul, para que não se torne oneroso à Prefeitura, com custos telefônicos 

elevados;  

b) Todo e qualquer suporte realizado pela empresa, não gerará qualquer ônus 

adicional para o Município.  

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor a ser pago mensalmente é de R$ xxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxx), que será pago até o 5º (quinto) dia após a prestação dos serviços, mediante 

apresentação da respectiva nota fiscal.  

CLÁUSULA QUARTA - Os pagamentos serão realizados mensalmente, até o 10º dia do mês, 

mediante apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.  

I - No pagamento serão retidas do valor da contratação todas as retenções previdenciárias, 

impostos e taxas permitidos por lei.  

II - O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de Fatura, constando 

a identificação do presente Processo Licitatório.  

III - Os pagamentos serão efetuados via depósito ou transferência bancária em conta corrente 

do LICITANTE/CONTRATADO. 

CLÁUSULA QUINTA – O CONTRATANTE poderá solicitar alterações nos serviços, sempre por 

escrito, onde a CONTRATADA estudará a possibilidade de realizar as alterações solicitadas e, 

sendo possível, haverá as alterações de valores, nos termos da legislação vigente.  

CLÁUSULA SEXTA – O CONTRATANTE se compromete a solicitar os serviços sempre dentro 

das normas técnicas de cada área de assessoria contratada.  

CLÁUSULA SÉTIMA - Este contrato tem validade por 12 (doze) meses, contados da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos subsequentes, até o máximo de 60 

(sessenta) meses, havendo interesse das partes.  

No caso de prorrogação, o valor do contrato será reajustado de acordo com a variação do IPCA 

do período, na forma da legislação vigente.  
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CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  

I - A licitante ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes 

penalidades, garantido o direito de ampla defesa;  

a) – Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais 

haja concorrido.  

b) - MULTA: no caso de atraso ou negligência na entrega do bem, será aplicada multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor do bem.  

c) - Caso a contratada persista descumprindo as obrigações assumidas, será aplicada nova 

multa, correspondente a 2% (dois por cento) do valor total contratado e rescindido o contrato 

de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.  

d) – suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na hipótese 

de reiterado descumprimento das obrigações contratuais.  

e) – Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública.  

II - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das 

demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 

descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:  

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;  

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;  

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;  

e) comportamento inidôneo;  

f) cometimento de fraude fiscal;  

g) fraudar a execução do contrato;  

h) falhar na execução do contrato.  

III - Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, 

a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, 

podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o 

artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.  

IV - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.  

V - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  

CLÁUSULA NONA - Para ocorrer o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, deverá haver 

comprovação cabal da ocorrência do fato, conforme prevê o art. 65, inciso II, letra “d” da Lei 

8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA - As despesas decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

suportadas pelas dotações do orçamento municipal vigente;  
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2005 – Manutenção da Secretaria de Administração.  

33903500000000 – Serviços de consultoria.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A fiscalização do presente contrato será exercida pela 

Secretaria Municipal de Administração xxxxxxxxxxxxxx.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

I - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93. 

II - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

III - A rescisão do contrato poderá ser:  

a) determinada por ato unilateral e escrito, da Administração da Prefeitura Municipal de 

Itapuca-RS, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 

notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, nos autos desta licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

IV - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Para dirimir qualquer dúvida eventual que possa surgir no 

cumprimento do presente instrumento, fica eleito de comum acordo o Foro da comarca de 

Arvorezinha/RS.  

E, por estarem de pleno e comum acordo com os dizeres deste instrumento, passam a assiná-lo 

juntamente com as testemunhas abaixo. 

Itapuca - RS, xx de xxxxxxxx de 2020.  

MUNICÍPIO DE ITAPUCA - RS 

CONTRATANTE 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

Testemunhas:  

 

1____________________________________ 2____________________________________  


