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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇAO 003/2021 

TOMADA DE PREÇOS 001/2021 

Regido pela Lei n°  pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como pela Lei Complementar N° 123/06 

e alterações posteriores.  

Objeto: 
Contratação de empresa de suporte técnico especializado aos 

departamentos da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de 

Senhora do Porto / MG 

TOMADA DE PREÇOS 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

Data: 05/02/2021 Horário: 09h:00min 

 

Local: 

Prefeitura Municipal  de Senhora do Porto -MG 

End: Praça Monsenhor  José Coelho, nº  155  

Telefone: 33-3424-1250 

E-mail:  l ici tação.senhoradoporto@gmail .com 

licitacao@senhoradoporto.mg.gov.br   

Presidente da CPL Deisiane Miranda Nunes 

Valor Global Estimado R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais). 

Visita Técnica Não Obrigatória 

Agendada 

Até o dia 29/01/2021, mediante prévio agendamento junto a 

Prefeitura Municipal de Senhora do Porto, no telefone e e-mail já 

informados. 

  Os esclarecimentos prestados às empresas licitantes, bem como eventuais alterações no edital, serão 

informados pelos e-mails cadastrados e publicados nos diários oficiais do município, qual sejam Diário Oficial 

de Minas Gerais e Quadros de Avisos da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto, não podendo as licitantes, 

em qualquer hipótese, alegarem desconhecimento dos mesmos.  

 Local e horário para esclarecimentos e informações às Licitantes: Comissão Permanente de Licitação, situada 

na Praça Monsenhor José Coelho, n° 155, no Setor de Licitações, Prédio da Prefeitura Municipal, Senhora do 

Porto/MG, em dias úteis, das 08h00min as 16h00min, através do telefone: (33) 3424-1250 e e-mail 

licitacao.senhoradoporto@gmail.com e/ou l icitacao@senhoradoporto.mg.gov.br  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 

 

PREÂMBULO 

 

O Município de Senhora do Porto/MG, em atendimento à Secretaria Municipal de Recursos 

Humanos/Secretário Interino de Administração, torna público que às 09h0min, do dia 05 de fevereiro de 

2021, a Comissão Permanente de Licitação, a fim de realizar certame licitatório, sob a modalidade Tomada 

de Preços, receberá no Departamento de Licitações e Contratos situado na Praça Monsenhor José Coelho, 

155 – Centro, no município de Senhora do Porto/MG, envelopes contendo documentos de habilitação e 

proposta, para julgamento da mais vantajosa, em tudo observando a Lei 8.666/93 e nos termos do presente 

edital. 

 

A empresa licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação dos termos deste edital 

poderá consultar à Comissão Permanente de Licitação, através do e-mail 

licitacao.senhoradoporto@gmail.com ou licitação@senhoradoporto.mg.gov.br ou carta protocolada na 

Prefeitura Municipal, situada a Praça Monsenhor José Coelho, n.º 155, Centro, até o dia 03 Feveriro de 

2021. A Comissão Permanente de Licitação responderá eventuais consultas até o dia 04 de janeiro de 2021, 

via e-mail 

 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da 

Lei, através do email licitacao.senhoradoporto@gmail.com ou licitação@senhoradoporto.mg.gov.br ou 

ainda carta protocolada na Prefeitura Municipal, situada a Praça Monsenhor José Coelho, 155 – Centro, no 

município de Senhora do Porto/MG, até o dia  de janeiro de 2021. A Comissão Permanente de Licitação 

responderá eventuais consultas ate o dia 02 de Fevereiro de 2021, via email. 

 

Decairá o direito de impugnar os termos deste edital de licitação, por falhas ou irregularidades que o 

viciariam, o licitante que não o fizer até o dia 02 de fevereiro de 2021, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso. 

 

1. OBJETO 

1.1. Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa de suporte técnico especializado 

aos departamentos da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto / MG, tendo 

em vista a necessidade de profissionais especializados nos serviços a serem prestados, que dependem de 

conhecimento específico na área pública, em especial, às normativas do Egrégio Tribunal de Contas do 

Estado, conforme especificações constantes no termo de referência anexo a este edital. 

1.2. O valor global estimado da referida futura contratação é de R$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos 

reais) mensal, devendo as propostas se limitar a este valor, sob pena de desclassificação.. 

 

2.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 

 

2.1.  Poderão participar da presente licitação todos os interessados que satisfaçam as exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos, e ainda, cujo contrato social esteja em vigor, registrado no órgão 
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competente, com o ramo de atividade compatível ao objeto deste edital. 

2.2. Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica: 

2.2.1. Que esteja sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, 

dissolução, liquidação e não sejam controladas, coligadas ou subsidiarias entre si; 

2.2.2. Declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de 

contratar ou licitar com o Município de Senhora do Porto, ou com declaração de inidoneidade e/ou 

impedimento de licitar com a Administração Pública; 

2.2.3. Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 

2.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

2.2.5. Que possua qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista 

entre o autor do Termo de Referência/Projeto e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e 

obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários; 

2.2.6. O disposto no item anterior aplica-se também aos membros da comissão de licitação. 

2.3. .A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

 

3. CADASTRO 

 

3.1 O interessado deverá requerer cadastramento até as 16h00min, do dia 02 de fevereiro de 2021, junto à 

Comissão Permanente de Licitação, no Departamento de Licitações e Contratos, anexando cópias 

autenticadas dos documentos abaixo relacionados ou acompanhada dos respectivos originais para 

conferencia pela Comissão Permanente de Licitação: 

3.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou Contrato Social 

Consolidado e alterações posteriores, devidamente registrado no órgão competente; no caso de Sociedades 

por Ações, documento de eleição de seus administradores; no caso de Empresa Individual, Registro 

Comercial; 

3.1.2. Carteira de Identidade e CPF dos sócios; 

3.1.3. Prova de inscrição no CNPJ; 

3.1.4. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

3.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

empresa; 

3.1.6. Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

3.1.7. Certidão Negativa de Falência e Concordata; 

3.1.8. Declaração de Micro e Pequena Empresa, se for o caso. 

3.2. Os certificados de registros cadastrais, expedidos pela Prefeitura Municipal de Senhora do Porto, 

estarão à disposição dos interessados até as 16h00min, do dia 05 de fevereiro de 2021, no 

endereço acima mencionado. 

 

4.  APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROPOSTA 

 

4.1. As empresas participantes deverão apresentar dois envelopes contendo habilitação e proposta, os 

mesmos deverão ser apresentados, em envelope não transparente, fechado e indevassável, ambos 

contendo em sua parte externa, a identificação da licitante, e os seguintes dizeres: 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N° 001/2021 
ENVELOPE N° 1 – HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N° 001/2021  
ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: 

 

No verso dos envelopes deverá constar o nome e o endereço do proponente. 

 

4.2 O primeiro envelope, constando, o subscrito acima, deverá conter, em cópias autenticadas ou 

acompanhados dos respectivos originais, para conferencia da Comissão Permanente de Licitação nos 

termos do artigo 32 da Lei n° 8.666/93, no ato da abertura do envelope, sendo esses últimos devolvidos 

após a autenticação requerida, ao representante legal presente: 

4.2.1 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.2.1.1. Prova de Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC/MG e 

Conselho Regional de Administração CRA/MG, a ser auferida por meio de certidão emitida pelos 

Conselhos de classe; 

4.2.1.2. Alvará de organização contábil emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade; 

4.2.1.3. Indicação da relação dos integrantes da equipe técnica que irão se responsabilizar pela execução 

dos serviços, com a respectiva qualificação de cada um de seus membros; 

4.2.1.3.1. Dentre os profissionais integrantes da equipe técnica, privilegiando a experiência no serviço 

público, com ênfase nas áreas Financeira, Orçamentária, capaz de atender o escopo e o porte dos serviços 

requeridos, nos prazos a serem estabelecidos; 

4.2.1.3.2. A contratada deverá ter Equipe Técnica com profissionais com formação superior em Ciências 

Contábeis, Administração e Direito, devidamente registrados em seus órgãos de classe, sendo que tais 

profissionais deverão possuir comprovada experiência na área pública. 

4.2.1.3.3. Dentre os profissionais integrantes da equipe técnica, a Licitante deverá contar com mão de obra 

mínima qualificada, constituída dos seguintes profissionais: 

4.2.1.3.3.1. Contador - Conclusão em curso de graduação em bacharelado em Ciências e registro 

profissional na entidade competente, dentro do prazo de validade e em dia; 

4.2.1.3.3.2. Administrador - Conclusão em curso de graduação em bacharelado em Administração e 

registro profissional na entidade competente, dentro do prazo de validade e em dia; 

4.2.1.3.3.3. Advogado - Conclusão em curso de graduação em bacharelado em Direito e registro 

profissional na entidade competente, dentro do prazo de validade e em dia. 

4.2.1.3.4. Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da 

empresa licitante, na data da assinatura do contrato, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o 
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sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 

diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviço com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 

contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 

4.2.1.3.5. A apresentação das qualificações profissionais e demais documentos descritos nos subitens 

4.2.1.3.3.1.; 4.2.1.3.3.2 e 4.2.1.3.3.3, acima mencionados só será devida pelo licitante vencedor, o qual deverá 

fazê-lo por ocasião da assinatura do competente instrumento contratual, sendo condição “sine qua non” para 

celebração do contrato. 

4.2.1.3.6. Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado onde ateste que a licitante já tenha prestado serviços da mesma natureza do presente edital e que os 

mesmos foram executados de maneira satisfatória quanto à qualidade e prazos, compreendendo os serviços 

de: Contabilidade Pública, Tesouraria e Finanças Públicas, Administração de Recursos Humanos, 

Administração de Materiais (Compras/Almoxarifado/Patrimônio) e Controle De Frotas, 

4.2.1.3.7. O respectivo Atestado deverá conter informações da pessoa jurídica emitente como: 

endereço, telefone e deverá ser firmado por dirigente(s) identificado(s), no mínimo, por nome e cargo ou 

função, com a indicação dos profissionais responsáveis técnicos pela execução dos serviços. 

 

4.2.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

4.2.2.1.  Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando encerrados há mais de 3 (três) 

meses da data da apresentação da proposta. 

4.2.2.2. O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas da página do 

Livro Diário, onde se encontram transcritos, comprobatório do registro na Junta Comercial. Poderá também 

ser apresentada cópia reprográfica de publicação em jornal, na forma da lei. As cópias deverão ser 

autenticadas. 

 

A boa situação econônico-financeira da empresa licitante estará consubstanciada nos seguintes índices, 

devidamente justificados no processo licitatório: 

Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1% (hum por cento), a ser obtido pela fórmula: 

 

ILC = Ativo Circulante Passivo Circulante 

 

- Índice de Endividamento Patrimonial (IEP) igual ou inferior a 1% (hum por cento), que mostrará a 

relação entre Capital de Terceiros (Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo) e o Capital Próprio 

(Patrimônio Líquido), a ser calculado pela fórmula: 

 

IEP = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Patrimônio Líquido 

  

4.2.2.3. Caso o licitante apresente índices incompatíveis com o item 4.2.2.2, a comprovação de qualificação 

econômica financeira poderá ser demonstrada através da comprovação de patrimônio líquido no importe de 

10% (dez por cento) do valor orçado para licitação (item 1.2 deste edital). 

mailto:licitacao.senhoradoporto@gmail.com
mailto:licitacao.senhoradoporto@gmail.com


 

   Folha nº _____________ 

 
   ____________ 
         Rubrica 

 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE PORTO - MG 
                                        CNPJ: 18.307.504/0001-14 
                           SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 
  

 
Praça Monsenhor Jose Coelho,155, – Centro – Senhora do Porto – Minas Gerais 

CEP: 39745-000 – telefone: (33) 3424-1250 
E-mail: licitacao.senhoradoporto@gmail.com e/ou licitacao.senhoradoporto@gmail.com  

 

4.2.2.4. A licitante deverá apresentar cálculo demonstrativo da atualização do Capital Social, sempre que o 

valor nominal constante do contrato social não estiver grafado em real. 

4.2.2.5. - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da sede da pessoa jurídica, expedida pelo 

cartório distribuidor (Fórum) há menos de 90 (noventa) dias da data designada no preâmbulo deste Edital para 

o recebimento da documentação e das propostas; 

 

4.2.3– OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

4.2.3.1 Certificado de Registro Cadastral atualizado, emitido pela Prefeitura Municipal de Senhora do 

Porto; 

4.2.3.1.1. Caso a empresa interessada não houver se cadastrado, conforme exigido no item 03, esta poderá 

apresentar os documentos relacionados no mesmo item, no invólucro nº 01 – “Documentação para 

Habilitação”. 

4.2.3.2. Declaração de integral submissão a este edital e à legislação específica; conforme modelo constante 

no Anexo II; 

4.2.3.3. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos e maior de 14 (quatorze) anos, em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz; conforme modelo constante no Anexo III. 

4.2.3.4. As MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e EQUIPARADAS, que 

desejarem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006 e suas posteriores 

alterações, deverão apresentar, os seguintes documentos: 

4.2.3.4.1. Declaração assinada pelo responsável legal da empresa, atestando que até a presente data a 

empresa esta enquadrada no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo 

constante no Anexo IV; e, 

4.2.3.4.2. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada 

ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa; 

4.2.3.4.3. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a 

Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da 

pequena empresa. 

4.3 No segundo envelope, que será apresentado da mesma forma que o primeiro, e deve conter 

proposta com preço unitário e total e também o valor global proposto para execução do objeto. 

4.3.1. A proposta deverá ser apresentada impressa, podendo ser datilografada ou digitada, respeitado o 

vernáculo, ao final ser identificada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, 

devendo conter: 

4.3.1.1. Preços unitários até duas casas decimais, expresso em algarismos e por extenso; 

4.3.1.2. Os preços propostos deverão estar expressos em língua e moeda corrente no País, já incluídos 

todos os custos diretos e indiretos, como todos os serviços, insumos, impostos, seguros, taxas, fretes, 

encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, transporte e outros valores incidentes, se houver. 

4.3.1.3. Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da 

data de abertura da licitação. Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta 

será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação; 

4.3.1.4. Ser preferencialmente em papel timbrado do licitante; 

4.3.2. A licitante deverá apresentar sua proposta nos termos do item anterior, sobre pena de inabilitação. 

4.4. Caso a licitante opte pela conferência dos documentos por servidor da administração, deverá apresentar 

os documentos originais e cópias à Comissão Permanente de Licitação. 
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4.5. No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração proceder à 

verificação dos prazos de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos emitentes. 

4.6 Fica concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno 

porte e equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e demais disposições deste edital. 

 

5.  DO JULGAMENTO 

 

5.1. Será considerada a proposta mais vantajosa, aquela que, tendo cumprido os requisitos do item 04, 

oferte o MENOR PREÇO GLOBAL, pelo que serão observados também os preços unitários que não 

poderão ser ultrapassados ao estimado em planilha orçamentária, sob pena de desclassificação. 

 

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

6.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta Tomada de Preços correrão à conta dos 

recursos assim consignados no orçamento vigente neste exercício financeiro de 2021: 

 

02001003.0412200062.012-33903900000 – Ficha 00064 

7.  DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

7.1 O prazo para a assinatura do contrato será de, no máximo, 05 (cinco) dias, caracterizando, a não 

assinatura, o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente 

estabelecidas. 

7.2 O Prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 

sendo permitida sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57, II da Lei no 8.666/93. 

7.3 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Administração. 

 

8.  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

8.1. A prestação de serviço e suas etapas serão executadas mediante autorização (ões), expedida(s) pela 

Secretaria Municipal de Administração, e de acordo com o termo de referência anexo I do edital. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias; contados da apresentação da 

fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado 

Parágrafo primeiro: O pagamento está condicionado à apresentação de: 

a. A comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT), extrato do Simples Nacional, 

quando for o caso, bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços. 

 

10. DAS MULTAS 
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10.1 Fica estipulada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pelo não cumprimento de quaisquer 

de suas cláusulas. 

10.2. A suspensão ou rescisão do Contrato, pelas partes acarretará da parte infratora a multa de 50% 

(cinqüenta por cento) do valor da última parcela faturada. 

 

11. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 

11.1. A presente licitação poderá ser revogada ou anulada em qualquer das fases, em conformidade com a Lei 

8.666/93. 

 

12. ANEXO 

 

12.1. Fazem parte integrante deste edital: 

ANEXO I: Termo de referência; 

ANEXO II: Modelo de Declaração de Submissão ao Edital;  

ANEXO III: Modelo de Declaração que não emprega menores; 

ANEXO IV: Modelo de Declaração de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte;  

ANEXO V: Modelo de Proposta de Preço; 

ANEXO VI: Minuta de Contrato; 

 

 

Senhora do Porto, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

Deisiane Miranda Nunes 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

1. INTRODUÇÃO: 

1.1. Este Termo de Referência visa a orientar na contratação de empresa de suporte técnico especializado 

aos departamentos da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto. 

 

1.2. Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para os 

serviços descritos e deve ser considerado como complementar às demais exigências dos documentos 

contratuais. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. Contratação de empresa de suporte técnico especializado aos departamentos da estrutura 

organizacional da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto, tendo em vista a necessidade de profissionais 

especializados nos serviços a serem prestados que dependem de conhecimento especifico na área pública, 

em especial as normativas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado. 

2.2. A gestão pública brasileira, e em especial a gestão pública municipal, passa por uma grande 

transformação. Desde a implantação do Plano Real em 1994 e de forma mais significativa a partir da entrada 

em vigor da Lei Complementar 101/2000 de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – as cortes de 

contas, o Ministério Público – seja estadual ou federal – e os diversos conselhos compostos pela sociedade 

civil organizada tem exigido das gestões municipais um nível de profissionalismo e resultados cada vez mais 

célere, eficiente e eficaz. Prova disso se dá por exigências que até pouco tempo não existiam, e que 

recentemente foram implantadas pelos órgãos de controle externo, tais como: SIOPS, SIOPE, SICOM, 

SICONFI, RGF, RREO, NBCASP, E-SOCIAL dentre outros tantos. 

2.3. Devido às tantas exigências nos dias atuais, o grau de conhecimento em administração pública para 

o cumprimento de tantas obrigações tem que ser elevado e nem sempre o Município detém em seu quadro 

funcional profissionais com esses conhecimentos nas diversas áreas envolvidas, e diante dessa necessidade, 

e objetivando que o Município e consequentemente a população não seja prejudicada pelo descumprimento 

ou não realização das obrigações que lhes são atinentes, necessários se faz a contratação de uma empresa de 

assessoria técnica especializada com profissionais altamente capacitados para suporte às áreas 

administrativas. 

2.4. Os serviços a serem desenvolvidos pela empresa contratada versam sobre assessoria e consultoria 

técnica especializada em contabilidade para interpretação dos relatórios gerados. 

 

3. OBJETO: 

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de suporte técnico especializado aos 

departamentos da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto / MG, nos seguintes 

termos: 

 

3.1.1 - CONTABILIDADE, TESOURARIA E FINANÇAS PÚBLICAS 

a) Análise da execução orçamentária, financeira, contábil e Patrimonial, com orientações 

complementares para elaboração da prestação de contas realizadas ao Tribunal de Contas do Estado de 
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Minas Gerais -TCE/MG; 

b) Acompanhamento dos procedimentos e processos de prestação de contas do município junto ao 

Tribunal de Contas do Estado, com intermediações depapéis; 

c) Elaboração de minutas de recursos e respostas nos processos de prestação de contas anuais junto 

ao TCE/MG e orientação da aplicabilidade ao município das suas instruções normativas; 

d) Assessoria técnica no acompanhamento de apresentação de documentos nos órgãos federais, bem 

como nos ministérios, para que o município não fique impedido de ser contemplado com recursos federais 

oriundos de convênios, contratos de repasses e instrumentos congêneres. 

e) Assessoria e Consultoria Contábil, quanto à emissão dos livros contábeis: diário e razão, 

consoante às normas do Conselho Federal de Contabilidade; 

f) Assessoria e Consultoria contábil, quanto ao registro da execução orçamentária, por meio de 

emissão, liquidação e pagamento de empenhos de despesa; 

g) Assessoria e Consultoria contábil, na elaboração de demonstrativos orçamentários, financeiros e 

patrimoniais; 

h) Assessoria e Consultoria contábil, na elaboração de balanços e balancetes para atendimento de 

exigências legais e requisitos gerenciais; 

i) Assessoria e Consultoria contábil, no registro de lançamentos contábeis, incluindo receitas e 

despesas; 

j) Assessoria e Consultoria na geração de demonstrativo, para elaboração dos Relatórios de Gestão 

Fiscal e Resumo de Execução Orçamentária, consoante regulamentação da Lei de Responsabilidade e da 

Secretaria do Tesouro Nacional. 

k) Obediência às diretrizes técnicas do Município de Senhora do Porto emanadas diretamente ou por 

intermédio de sua Secretaria Municipal da Fazenda, aos quais a Contratada se reportará nas questões 

controvertidas e complexas, comprometendo-se a adotar a tese contábil que lhe for recomendada, 

predispondo-se ao debate teórico que vise ao aprimoramento e padrão mínimo da prestação dos serviços de 

Assessoria e Consultoria ao Contratante, comprometendo- se o Município no acolhimento das explicações 

técnicas e fornecimento de documentação legal para a exímia prestação dos serviços. 

l) Assessoria e Consultoria na orientação dos servidores dos departamentos de contabilidade, 

finanças, administração e gestores para processamento da contabilidade,  

quanto à execução do orçamento, compreendendo as fases da despesa pública de: empenho, liquidação, 

pagamento, incorporação patrimonial, processamento do movimento bancário e outros atinentes à área 

contábil. 

m) Assessoria e Consultoria na orientação de servidores para elaboração dos procedimentos 

contábeis adequados para análise no SICOM do TCE/MG. 

n) Elaboração de demonstrativos exigidos pelos órgãos de controle, nas áreas de competência 

contábil, como também na sua execução; 

o) Elaboração de Balanços e Balancetes dos Sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem 

como organização da documentação de despesa, decretos e demais demonstrativos que comprovam a 

exatidão do fechamento mensal da contabilidade, necessários à geração das demonstrações e dos relatórios 

fiscais e encaminhamento on-line ao SICOM/TCE- MG. 

p) Assessoria e Consultoria na orientação técnica para os gestores e servidores da Prefeitura e seus 

entes, oferecendo informações destinadas ao processo gerencial e de tomada de decisões que necessitam de 

mailto:licitacao.@senhoradoporto.mg.gov.br
mailto:licitacao.senhoradoporto@gmail.com


 

   Folha nº _____________ 

 
   ____________ 
         Rubrica 

 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE PORTO - MG 
                                  CNPJ: 18.307.504/0001-14 
                           SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 
 

  

 

Praça Monsenhor Jose Coelho,155, – Centro – Senhora do Porto – Minas Gerais 

CEP: 39745-000 – telefone: (33) 3424-1250 

E-mail: licitacao.@senhoradoporto.mg.gov.br         licitacao.senhoradoporto@gmail.com 

 

 

auxílio contábil; 

q) Assessoria e Consultoria para a correta retenção de tributos na fonte. 

r) Orientação geral para a adoção de critérios e procedimentos para registros da arrecadação de 

receitas e realização de despesas, consoante legislação vigente; 

s) Preparação da documentação que integra a prestação de contas anual do Município e seus entes, 

consoante legislação especifica e instruída com relatórios de gestão e outros instrumentos necessários, 

consoante Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 

t) Elaboração de minutas de projetos de leis relacionados às áreas financeiras e administrativas, 

quando solicitado e necessário; 

u) Assessoria e Consultoria na orientação para gerenciamento orçamentário, incluindo abertura de 

créditos adicionais, de acordo com a legislação aplicável; 

v) Elaboração dos relatórios: RREO, RGF, SIOPS, SIOPE, SICOM e dos demais relatórios a serem 

enviados para o STN, que sejam gerados pelos Softwares contábeis. 

 

3.1.2 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

a) Acompanhamento das atividades do setor de pessoal e recursos humanos com remessa ao 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais do relatório de admissão e demissão de servidores, conforme 

instruções normativas, geradas através de relatórios específicos da área de administração de recursos 

humanos; 

b) Acompanhamento das rotinas de admissão e desligamento de servidores, incluindo pastas dos 

servidores, instrução para realização de exames médicos periódicos entre outras; 

c) Cadastramento dos servidores no PIS/PASEP e regularização dos cadastros já realizados; 

d) Acompanhamento na concessão de adicionais, abonos e gratificações, como abono família, 

quinquênio e biênios dentre outros direitos dos servidores públicos; 

e) Acompanhamento das rotinas na elaboração da folha de pagamento, remessa de arquivo aos 

bancos (transferência eletrônica de pagamentos de servidores); 

 

f) Acompanhamento na elaboração, conferência e remessa mensal da GFIP através da utilização do 

sistema Conectividade Social, envio da RAIS e DIRF anual, respectivamente ao Ministério do Trabalho e à 

ReceitaFederal; 

g) Assessoria e Consultoria na organização da documentação e demonstrativos que comprovam a 

exatidão do fechamento mensal da folha de pagamentos, necessários à geração das demonstrações e dos 

relatórios e encaminhamento on-line ao SICOM/TCE-MG. 

 

3.1.3 - SISTEMA DE FROTAS 

a) Assessoria na administração e funcionamento do sistema de Frotas, compreendendo: 

b) Orientação para Lançamento e Controle de abastecimento e manutenção dos veículos; 

c) Orientação para Lançamento e Controle de condutores, requisitos legais; 

d) Orientação para controle de multas e danos; 

e) Orientação para Lançamento e Controle de viagens; 

f) Encaminhamento on-line ao SICOM/TCE-MG dos relatórios do sistema defrotas. 
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3.1.4 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (COMPRAS/ALMOXARIFADO/ PATRIMÔNIO) 

a) Assessoria e consultoria técnica na organização e orientação do Sistema de Administração de 

Material, e a projeção de sua realidade futura para estabelecer uma política em um elenco de diretrizes que 

sirvam às necessidades atuais e às decorrentes do crescimento futuro da Administração Pública, envolvendo 

o planejamento de compras, controles de estoques e organização de almoxarifados e controles patrimoniais, 

e ainda destacando os relatórios abaixo: 

b) Cadastro de fornecedores e de controle de preços sobre os principais produtos e serviços 

consumidos e contratados; 

c) Regime de almoxarifado, com os controles de entrada e saída de materiais pelo custo médio 

ponderado; 

d) Realização de inventário analítico dos bens patrimoniais com acompanhamento de Comissão 

Inventariante de avaliação, reavaliação, incorporação e desincorporação; 

e) Implantação e manutenção de sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

f.       Assessoria e Consultoria na organização da inserção dos dados do sistema de controle de 

compras, necessários à geração das demonstrações e dos relatórios e encaminhamento on-line ao 

SICOM/TCE-MG. 

 

4. DAS DIRETRIZES: 

4.1. A contratação recairá sobre empresa jurídica, dado ao volume de serviços que deverá ser atendido. 

 

4.2. A empresa contratada obriga-se a prestar serviços de suporte técnico na execução e 

acompanhamento dos serviços do Município, com o padrão de qualidade, permanecendo o acompanhamento 

por parte da empresa contratada para dar orientação técnica, por meio de: 

 

a) Prestadores de serviços da empresa contratada à disposição do Município e seus entes 

semanalmente; 

b) Atendimentos e visitas emergências, sempre que for solicitado; 

c) Atendimentos de servidores do Município e seus entes na sede da empresa contratada, para 

orientações técnicas específicas, produção de trabalhos especiais, orientações, treinamentos econsultorias; 

d) Respostas de consultas por telefone, diretas e por meio dos sistemas de comunicação disponíveis 

como: e-mail, telefone e “on-line”. 

e) Elaboração de justificativas, defesas e recursos junto a processos administrativos de prestações de 

contas contábeis nos moldes do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

 

5.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

5.1 A aquisição da licitação será custeada por recursos provenientes da seguinte dotação orçamentária do 

exercício correspondente em 2021:  

 

02001003.0412200062.012-33903500000 – Ficha 0062 
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6. ESCOPO GERAL DOS TRABALHOS: 

6.1. Os trabalhos de suporte técnico a ser contratado, relacionados no item 3.1 supõem atuação presencial 

na sede do Município de Senhora do Porto/ MG e à distância na sede da Empresa. 

6.2. Disponibilizar na prestação dos serviços profissionais registrados no CRC-MG ou CRA-MG, 

devidamente qualificados os quais deverão realizar no mínimo 02 (duas) visitas semanais in loco, com carga 

horária de no mínimo 08 (oito) horas por dia, avocando para si todas as despesas decorrentes tais como: 

custo com mão de obra, transporte, alimentação e hospedagem, isentando o Município de qualquer despesa 

adicional. 

 

7. EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO: 

7.1. A contratada deverá possuir uma Equipe Técnica, privilegiando a experiência no serviço público, 

com ênfase nas áreas Financeira, Orçamentária, capaz de atender o escopo e o porte dos serviços requeridos, 

nos prazos a serem estabelecidos. 

7.2. A contratada deverá ter Equipe Técnica com profissionais com formação superior em Ciências 

Contábeis, Administração e Direito, devidamente registrados em seus órgãos de classe, sendo que tais 

profissionais deverão possuir comprovada experiência na área pública. 

7.3. A equipe da contratada deverá deter vasto conhecimento dos seguintes SOFTWARES: 

 

 Sistema de Contabilidade Pública; 

 Sistema de Compras e Licitações; 

 Sistema de Controle de Amoxarifado; 

 Sistema de Controle Patrimonial; 

 Sistema de Controle de Frotas; 

 Sitema de Pregão Presencial Pregão Eletrônico; 

 Sistema Integrado de Pessoal. 

 

JUSTIFICATIVA: Fulcra a exigência da necessidade da detenção de conhecimentos nos referidos sistemas 

tendo em vista que a Prefeitura Municipal mantém contrato de locação dos softwares citados e a contratada 

deverá manusear os mesmos para prestação de contas aos órgãos fiscalizadores da administração por meio 

destes. 

7.4. A contratada para a prestação dos serviços deverá ser inscrita no Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC/MG e Conselho Regional de Administração CRA/MG. 

7.5. Dentre os profissionais integrantes da equipe técnica, a Licitante deverá contar com mão de obra 

mínima qualificada, constituída dos seguintes profissionais: 

7.5.1. Contador - Conclusão em curso de graduação em bacharelado em Ciências e registro profissional na 

entidade competente, dentro do prazo de validade e em dia; 

7.5.2. Administrador - Conclusão em curso de graduação em bacharelado em Administração e registro 

profissional na entidade competente, dentro do prazo de validade e em dia; 

7.5.3. Advogado - Conclusão em curso de graduação em bacharelado em Direito e registro profissional na 

entidade competente, dentro do prazo de validade e em dia. 

7.6. Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa 
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licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio 

que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviço 

com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual 

futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 

7.8. A apresentação das qualificações profissionais e demais documentos descritos nos subitens 7.5, 7.6. 

acima mencionados só será devida pelo licitante vencedor, o qual deverá fazê-lo por ocasião da assinatura 

do competente instrumento contratual, sendo condição “sine qua non” para celebração do ajuste. 

8. PAGAMENTO E APRESENTAÇÃO DOSTRABALHOS: 

8.1. O pagamento pela realização dos serviços será realizado mensalmente e efetuado mensalmente de 

acordo com a execução dos serviços e mediante apresentação das notas fiscais de prestação deserviços. 

 

8.2. Para efeito do pagamento, a contratada deverá atender as exigências legais quanto à emissão de 

comprovação fiscal. 

 

9. DURAÇÃO DOCONTRATO: 

9.1. O contrato de prestação de serviços de suporte técnico, objeto deste processo, terá o prazo de 

vigência de doze meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos moldes do artigo 57, II, da 

Lei Federal8.666/93. 

 

10. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

10.1. O Contrato decorrente deste Termo de Referência poderá ser alterado por acordo das partes, com as 

devidas justificativas, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração dos serviços, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 

área econômica extraordinária e extracontratual, nos termos da Lei nº.8.666/1993 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES: 

11.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

11.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

11.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

11.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

11.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

11.1.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 

11.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
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licitação; 

 

11.2. A CONTRATADA obriga-se a: 

11.2.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

11.2.2. Realizar às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, 

os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, a 

critério da Administração; 

11.2.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, o 

Município de Senhora do Porto/ MG ou a terceiros; 

11.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

de conformidade com as normas e determinações emvigor; 

11.2.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração; 

11.2.6. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

11.2.7. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

11.2.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.2.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas 

no Termo de Referência ou no contrato; 

11.2.10. Orientar seus empregados quanto às normas e procedimentos a serem  

adotados durante o exercício de suas funções, bem como a fornecer os equipamentos de proteção individual 

necessários à atividadedes envolvida. 

 

12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

12.1. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designando pela Administração Municipal, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à 

Administração. 

12.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, etc. e na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº. 8.666, de1993. 

12.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção. 

12.4. O fiscal do Contrato monitorará constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua 
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degeneração, intervindo para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de 

desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

12.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que 

compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for ocaso: 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da 

qualidade demandada; 

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas; 

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;e 

f) A satisfação do público usuário. 

12.6. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo 

quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, 

previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº. 8.666, de1993. 

12.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas convenientes. 

12.8. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos 

os esclarecimentos por ventura requeridos pelo fiscal da CONTRATANTE. 

 

13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.1. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº. 8.666, de 1993, a CONTRATADA 

que: 

a) Inexecução total ou parcialmente ocontrato; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Cometer fraude fiscal; 

e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Contrato. 

13.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima, ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

13.2.2. Multa de: 

a) Moratória de até 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do 

contrato, até o limite de 15 (quinze) dias; 

b) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 

ou parcial da obrigação assumida. 

13.2.3. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Senhora do Porto/ 

MG pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

13.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

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

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
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Administração pelos prejuízos causados. 

13.3. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação das multas. 

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº. 8.666, de 1993 

e subsidiariamente na Lei nº. 9.784 de1999. 

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

13.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente. 

 

14. CONCLUSÃO: 

14.1. A presente descrição dos serviços tem por finalidade estabelecer condições para melhorar o 

desempenho da Gestão do Município e seus órgãos, para adequação desta instituição municipal às atuais 

exigências impostas, notadamente no tocante ao planejamento, a transparência, ao controle e a 

responsabilização dos gestores, que exigem assessoria de nível altamente especializado, que tenha 

competência para analisar a situação existente e conceber programas de revisão de processos e rotinas do 

setor contábil e financeiro, para se adaptar com a rapidez aos novos requisitos. 

14.2. É necessário, por conseguinte, que haja modernização nos sistemas e processos de trabalho, onde as 

informações exigidas pela legislação e necessárias ao gerenciamento possam fluir com rapidez e de forma 

sistemática, tanto para direcionar o foco da gestão para resultados, como para atender aos controles interno, 

externo e social. 

 

 

 

 

Senhora do Porto, 05 de Janeiro de 2021 

 

 

 

__________________________________ 

Wender Pierre Mota Leite 

Secretário Municipal de Recursos Humanos 

Secretário Interino de Administração 
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ANEXO II  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TOTAL SUBMISSÃO AO EDITAL 

 

PROCESSO Nº 003/2021     TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 

 

 

Ao 

Município De Senhora Do Porto/MG 

Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins, a minha total submissão ao Edital Tomada de Preços 001/2021, cujo objeto é 

a contratação de empresa de suporte técnico especializado aos departamentos da estrutura organizacional 

da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto, conforme especificações constantes no termo de referência, 

anexo ao edital da Tomada de preços n° 001/2021. 

 

. 

 

 

..................., ............... de.......................................................................................................................... de 2021. 

 

 

Razão Social da Empresa Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador N.° do 

documento de identidade 

 

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante. 
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ANEXO III  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

PROCESSO Nº 003/2021            TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ao 

Município De Senhora Do Porto/MG 

Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ........(endereço completo)........., inscrita no 

CNPJ sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso 

de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do 

artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 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 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (. ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

..................., ............... de.......................................................................................................................... de 2021. 

 

Razão Social da Empresa Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador N.° do 

documento de identidade 
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ANEXO IV  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PROCESSO Nº 003/2021           TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ao 

Município De Senhora Do Porto/MG 

Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

............(Razão Social da Empresa).........., estabelecida na ...........(endereço completo). ............................. , 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, representada pelo......................, brasileiro, RG n° ................................ , 

CPF n°............ residente e domiciliado (endereço) declara para os devidos fins que na presente data a 

mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 de 14/12/2006, que trata do 

Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta portanto a sua participação no 

processo n °................, tomada de preço n° ..................................................................................... , junto ao 

Município de Senhora do Porto. 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

 

................., ............... de ........................................................................................................................... de 2021. 

 

 

 

 

Responsável da Empresa, CPF e RG. 
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ANEXO V  

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021       PROCESSO Nº 003/2021 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social da Empresa: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Endereço: CEP: Município: 

Telefone: E-mail: 

Banco: Agência: Conta Corrente: 

Representante Legal: 

RG: CPF: 

 

Prezados Senhores, 

 

Apresentamos a Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta objetivando a prestação 

de serviços de suporte técnico especializado aos departamentos da estrutura organizacional da 

Prefeitura Municipal de Senhora do Porto / MG, tendo em vista a necessidade de profissionais 

especializados nos serviços a serem prestados que dependem de conhecimento especifico na área 

pública, em especial as normativas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, conforme licitado pela 

Tomada de Preço nº 001/2021, no valor de R$   ( ), conforme discriminado abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. MENSAL V. TOTAL 

01 

Prestação de serviços de suporte 

técnico especializado aos 

departamentos da estrutura 

organizacional da Prefeitura 

Municipal de Senhora do Porto / 

MG, tendo em vista a necessidade 

de profissionais especializados nos 

serviços a serem prestados que 

dependem de conhecimento 

especifico na área pública, em 

especial as normativas do Egrégio 

Tribunal de Contas do Estado, 

conforme descrito no Projeto 

Básico, Anexo I do Edital da 

Tomada de Preços nº 001/2021. 

Mês 12   

Valor Global  
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Declaro para fins de participação na Tomada de Preço Nº 001/2021, que nos preços propostos 

encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, transporte e quaisquer outros ônus que 

porventura possam recair sobre o objeto da presente Tomada de Preços. 

 

Local e data. 

 

Responsável da Empresa, CPF e RG. 

 

Obs.: A presente proposta deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante. 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº …/2021. 

 

PROCESSO Nº 003/2021      TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 

 

Contrato que, entre si, fazem o MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO/MG, inscrito no CNPJ, sob o nº 

18.303.156/0001-07, com sede administrativa na Praça Monsenhor José Coelho, 155 – Centro, nesta cidade 

de Senhora do Porto/MG, neste ato representado por seu Secetário Municipal de Recursos 

Humnos/Secetário Inerino de Administração, Wender Pierre Mota Leite, portador do CPF nº 090.869.156-

47 denominada doravante CONTRATANTE  e a empresa   , cadastrada 

no CNPJ    sob    o    n°    _  ,   sediada   na   ,   telefone 

  ,         email  ,          representada         por 

  ,   inscrito   no   CPF   sob o  n°  , residente e 

domiciliado   , denominada CONTRATADA, de conformidade com a 

Tomada de Preços 001/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO 

1.1. O Poder Executivo Municipal, representado por seu ecetário Municipal de Recursos Humnos/Secetário 

Inerino de Administração, já qualificado no preâmbulo deste instrumento contratual, será denominado de 

CONTRATANTE e a empresa que prestará o serviço na forma prevista neste instrumento contratual, será 

denominada CONTRATADA. 

 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto deste a contratação de empresa de suporte técnico especializado aos departamentos da 

estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto, conforme especificações constantes 

no termo de referência, anexo ao edital da Tomada de Preços n° 001/2021. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 Os serviços deverão ser prestados ao município, mediante ordem de serviço, emitida pelo 

departamento de compras do município, junto à Secretaria Municipal de Fazenda, do município de Senhora 

do Porto/MG. 

3.2 A prestação dos serviços será feita conforme Termo de Referência – Anexo I do edital da Tomada de 

Preços n° 003/2021. 

3.3 Os serviços serão prestados por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

formalização do contrato, podendo ser este prazo prorrogado a crreitério da Administração pelo prazo que a 

lei determinar. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

4.1 - Pela prestação, a Contratada receberá a importância de R$  (   ) 

mensais, sendo o valor global do presente contrato R$  (   ) . 

4.2 As despesas decorrentes da contratação objeto desta Tomada de Preços correrão à conta dos recursos 
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assim consignados no orçamento vigente neste exercício financeiro de 2021/2022 

02001003.041220062.012-33903900000 – Ficha 0064 

 

CLÁUSULA QUINTA- DOS PAGAMENTOS 

5.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias; contados da apresentação da 

fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado 

Parágrafo primeiro: O pagamento está condicionado à apresentação de: 

a. A comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT), extrato do Simples Nacional, 

quando for o caso, bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

6.1 A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato poderá ser solicitada pelas 

partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, ficando a cargo 

da interessada a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o que o pedido não será aceito. 

6.2 Caso o pagamento da parcela não seja efetuado no vencimento pela falta do documento que deveria ter 

sido fornecido pela CONTRATADA, e isso motivar o bloqueio a paralisação da prestação dos serviços, 

esta incorrerá nas penalidades previstas no edital e no termo de referência e não será paga a nenhuma 

atualização de valor, inclusive a referida neste edital. 

6.3 Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento necessário, a 

CONTRATADA se obriga em fornecer, à cada ocorrência de majoração ou redução, cópia do documento 

correspondente a ser utilizado no realinhamento dos preços. Portanto, é de responsabilidade exclusiva da 

CONTRATADA, o fornecimento dos documentos (notas fiscais) comprobatórios dessas ocorrências. 

6.4 A obrigatoriedade da contratada em fornecer documentos que permitirão variação dos preços 

contratados vigerá para todo o exercício financeiro, enquanto o Contrato estiver vigente, mesmo para 

períodos que possam não haver prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO CONTRATUAL 

7.1 O Prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 

sendo permitida sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57, II da Lei no 8.666/93. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES 

8.1 Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

8.1.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

8.1.2 Realizar às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, 

os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, a critério 

da Administração; 

8.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação 

ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, o 

Município de Senhora do Porto/ MG ou a terceiros; 
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8.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

8.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 

8.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for ocaso; 

8.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

8.1.8 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.9 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas 

no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

8.1.10 Orientar seus empregados quanto às normas e procedimentos a serem adotados durante o exercício 

de suas funções. 

 

8.2 - Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

8.2.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 

Referência; 

8.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.2.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

8.2.4 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

8.2.5 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 

8.2.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

CLÁUSULA NONA – EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

9.1 O contrato oriundo da presente licitação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

formalização. 

9.2  A empresa vencedora deverá executar o objeto desta licitação junto a Secretaria Municipal de 

Administração. 

9.3 Os serviços deverão ser prestação dentro do prazo máximo estabelecido pelo edital.] 

9.4  Os serviços deverão ser prestados ao município, mediante ordem de serviço, de forma parcelada, 

emitida pelo departamento de compras do município. 

9.5 As prestações dos serviços licitados deverão ser acompanhadas de nota fiscal, sendo somente aceitos 

após a verificação do cumprimento das especificações contidas no Anexo I deste edital. 

9.6 As propostas dos fornecedores deverão atender a especificações de cada item conforme anexo. 

9.7 Os serviços serão efetuados, de acordo com necessidades da Secretaria Solicitante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

10.1.1 Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº. 8.666, de 1993, a CONTRATADA 

que: 

a. Inexecução total ou parcialmente o contrato; 

b. Apresentar documentação falsa; 

c. Comportar-se de modo inidôneo; 

d. Cometer fraude fiscal; 

e. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Contrato. 

10.1.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima, ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.1.3 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

10.1.4 Multa de: 

a. Moratória de até 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total 

do contrato, até o limite de 15 (quinze) dias; 

b. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida. 

10.1.5 Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Senhora do 

Porto/ MG pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

10.1.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

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

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos causados. 

10.1.7 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação das multas. 

10.1.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº. 8.666, de 

1993 e subsidiariamente na Lei nº. 9.784 de1999. 

10.1.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

10.1.10 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11. Sem prejuízo das sanções previstas na Cláusula Décima deste termo, o Contrato poderá ser 

rescindido, pela parte inocente, desde que demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos artigos 78, 79 

e 80 da Lei nº 8.666/93. 

11.1 Também o contrato será considerado extinto no caso de serem extintas as fontes utilizadas no 

acompanhamento dos preços contratados, e, outra fonte, cuja terminologia mais se aproximar do produto 

licitado, for considerada inviável por quaisquer das partes. 

11.2 - a rescisão contratual pelo motivo aqui exposto não gerará, à quaisquer das partes, direitos a 

indenizações ou compensações, não importando o título. 
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11.3  O contrato se extinguirá ainda em caso de inadimplência da CONTRATADA com a Fazenda 

Municipal. 

11.4  A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso da rescisão administrativa 

prevista no art.º 77 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

12.1 - Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de suas transcrições parciais ou totais, o 

Edital de licitação respectivo e a proposta vencedora da CONTRATADA. 

 

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REGIME LEGAL 

13.1. O presente contrato é regido pelas disposições descritas em seu corpo, pelas disposições constantes no 

Edital da Tomada de Preços 001/2021, e no que este for omisso, pela Lei 8.666/93 e com suas alterações 

que lhe forem introduzidas posteriormente e demais normas que lhe forem aplicadas à espécie. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1 - Será competente o Foro da Comarca de Guanhães, Estado de Minas Gerais, para dirimir dúvidas 

deste Termo de Contrato. 

 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Termo de Contrato, a 

qual faz parte integrante, as propostas da CONTRATADA aceitam a cumprirem fielmente as normas legais 

e regulamentares e assinam o presente Termo de contrato em 03 (três) vias de igual efeito e teor. 

 

 

Senhora do Porto/MG, ---- de ------------------------------------------------------ de 2021. 

 

 

 
Wender Pierre Mota Leite 

Secretário Municipal de Recursos Humanos 

Secretário interino de Administração 

 

 
Empresa 

CNPJ: 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1 - ______________________________________________CPF:______________________________ 

 

 

 

2 - ______________________________________________CPF:______________________________ 

„ 
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