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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2018 

 

OBJETO: O objeto é a contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Contábil para 

Administração Pública, na área de finanças públicas, incluindo cessão 
de uso de softwares para o desenvolvimento dos trabalhos correlatos 

(almoxarifado, frotas, compras, contabilidade e patrimônio), conforme 
justificativas e condições delimitadas no presente edital e seus demais 

Anexos. 
   

RECIBO DO EDITAL 
 

EMPRESA:________________________________________________ 
NOME FANTASIA:___________________________________________ 

 
ENDEREÇO:_______________________________________________ 

 

CNPJ N.º:_________________FAX Nº: _________________  
 

TELEFONE Nº: __________________ E-
MAIL:_____________________ 

 
Recebemos, através de e-mail nesta data, cópia do edital 

referente a tomada de preço da licitação acima identificada e 
desejamos ser informados de qualquer alteração.  

 
_____________________ (local), ____ /____ / _____ (data).  

 
________________________________________________________  

[Pessoa para Contato: NOME LEGÍVEL E ASSINATURA].  
 

 

  

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA, 

PELO FAX: (32) 3296-1215 OU ATRAVÉS DO E-MAIL: 
arantina@arantina.mg.gov.br PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES 

AOS INTERESSADOS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA 

NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA OU 
PESSOA FÍSICA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU 

PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº01/2018 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

● OBJETO: O objeto é a contratação de empresa especializada em prestação 

de serviços de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública, 
na área de finanças públicas, incluindo cessão de uso de softwares para o 

desenvolvimento dos trabalhos correlatos (almoxarifado, frotas, compras, 
contabilidade e patrimônio), conforme justificativas e condições delimitadas 
no presente edital e seus demais Anexos. 

 
● APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 

DATA: até o dia 05/06/2018 
HORÁRIO: até às 10h00min (dez horas) 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Arantina, situada na Rua Juca Pereira, 31 
– Centro - Arantina/MG, através do telefone: (32)3296-1215. 

 
● ABERTURA OFICIAL DA TOMADA DE PREÇOS: 

DATA: Dia 05/06/2018. 
HORÁRIO: às 10h30min  
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Juca 

Pereira, 31 – Centro - Arantina/MG, através do telefone: (32)3296-1215. 
 

 
LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

PRESENCIAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 
Juca Pereira, 31 – Centro – Arantina/MG. 
 
CONSULTA AO EDITAL, INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Arantina, 

situada na Rua Juca Pereira, 31 – Centro – Arantina/MG. 
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PREÂMBULO 

 
A Prefeitura Municipal de Arantina, com endereço na Rua Juca Pereira, 

31 – Centro – Arantina/MG, CNPJ 17.952.508/0001-92, isento de inscrição 
estadual, mediante Pregoeira designada conforme Portaria em anexo, 

torna pública a abertura de Processo Licitatório nº 030/2018, na 
modalidade Tomada de Preços nº01/2018, DO TIPO TÉCNICA E PREÇO, 

sob regime de execução por empreitada por preço global, regido pela Lei 
Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, e demais 

legislações aplicáveis e condições fixadas neste edital. 
  

 
ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”, “PROPOSTA 
TÉCNICA” E “PROPOSTA DE PREÇO”:  

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Arantina/MG                             
DIA: até 05/06/2018 

HORA: até 10h00min                                                                           

 
 

 
ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”, “PROPOSTA 
TÉCNICA” e “PROPOSTA DE PREÇO”:  

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Arantina/MG                             
DIA: 05/06/2018 

HORA: 10h30min  

                                                                         

 

I - DO OBJETO 

 
1.1 – O objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração 
Pública, na área de finanças públicas, incluindo cessão de uso de 

softwares para o desenvolvimento dos trabalhos correlatos 
(almoxarifado, frotas, compras, contabilidade e patrimônio), 
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conforme justificativas e condições delimitadas no presente edital e 

seus demais Anexos. 
 

1.1.1 - A relação dos serviços a executar encontra-se listada e 
quantificada no Anexo I deste instrumento. 

 
1.2 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo 

parte integrante: 
 

Anexo I - Projeto Básico; 

Anexo II - Modelo da Minuta do Instrumento Contratual; 

Anexo III – Modelo de Declaração de manutenção das condições 

contratuais 

 

 

 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso 
XXXXIII do art. 7º da Constituição Federal;; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da 
Habilitação;  

Anexo VI - Modelo de Atestado de Software; 

Anexo VII - Modelo de Proposta de Preços; 

Anexo VIII - Modelo de Procuração 

Anexo IX - Modelo de declaração de manutenção de equipe técnica 

mínima necessária à prestação do serviço 

Anexo X – Orçamento Médio Estimado 
Anexo XI – Modelo de Declaração de para Microempresa e empresa de 

Pequeno Porte 
Anexo XII – Modelo de Proposta Técnica 

 
1.3 - A participação nesta licitação significa pleno conhecimento 

de suas instruções, não cabendo, após sua abertura, alegação de 
desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu 

conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, os licitantes deverão 
ler atentamente o edital e seus anexos. Alegações de 

desconhecimento das suas disposições não serão aceitas para 
justificar eventuais divergências ou erros existentes em seus 

Documentos de Habilitação ou na Proposta. 
 

II - ÁREA SOLICITANTE 
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Gabinete do Prefeito 

 

III – CONSULTA AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS 

 

3.1 – Para consulta e conhecimento dos interessados, o Edital 
encontra-se no site http://www.arantina.mg.gov.br/ e na Sede da 

Prefeitura, cuja cópia poderá ser obtida na Comissão Permanente 
de Licitação, no horário de 12:00 às 16:30 horas. 

 
3.2 – As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por 

escrito, à Comissão Permanente de Licitação, através do email- 
licitacompras@arantina.mg.gov.br.com ou na Rua Juca Pereira, 31 – 

Centro - Arantina/MG, através do telefone: (32)3296-1039, no horário de 
12h00min às 16h30min horas. Outras informações relativas a presente 

licitação poderão ser obtidas através do telefone (32) 3296-1215. 
 

IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1 - Poderão participar desta licitação todas e quaisquer empresas 

especializadas no ramo do objeto licitado, devidamente cadastradas 
em órgão ou entidade da administração pública e que atendam às 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 

4.2 – As empresas que NÃO se enquadrarem na situação acima 
deverão apresentar os seguintes documentos em original ou cópia legível 

autenticada por cartório competente, com vigência plena, até 03 (três) 
dias úteis antes da abertura dos envelopes, referente a esta licitação: 

 

Capacidade Jurídica: 

 
a) Cédula de Identidade dos sócios, proprietários ou dirigentes legais 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 
sociedades por ações, acompanhamento de documentos de eleição de 

seus administradores; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
e) 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 exigir. 

http://www.arantina.mg.gov.br/
http://www.arantina.mg.gov.br/
mailto:licitacompras@arantina.mg.gov.br.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA 
                                     ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Rua Juca Pereira, n° 31- Centro CEP: 37360-000 – CNPJ n° 17.952.508/0001-92 

http://www.arantina.mg.gov.br – arantina@arantina.mg.gov.br 

 

 

 

 

7 

 

 

Capacidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF; 

b) Comprovante de inscrição de contribuinte estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual. 
c) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
d) Certificado de Regularidade junto à Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede do licitante; 

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do licitante; 

f) Certificado de Regularidade / Certidão Conjunta de quitação de 
Tributos Federais, incluindo contribuições sociais, administradas 

pela Secretaria da Receita Federal e Certidão quanto à Dívida Ativa da 
União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional – Ministério da 

Fazenda. 
 

Econômica - Financeira 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no máximo 60 (sessenta) 

dias antes da data fixada para abertura dos envelopes de documentação. 
 

Qualificação Técnica 

 

a) Registro da empresa licitante no Conselho Regional de 
Contabilidade/CRC; 

b) Relação dos profissionais que irão compor a equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos (sócios, empregados e associados), 

conforme modelo Anexo IX 
c) Prova de inscrição de cada um dos componentes da equipe técnica 

na respectiva entidade profissional competente; 
d) Atestado de que o licitante detém o uso do software para o 

desenvolvimento dos trabalhos objeto licitado, possuindo os poderes 
necessários ao perfeito atendimento às exigências desta licitação, e 

que assume o compromisso de realizar as adequações necessárias, 

conforme modelo do Anexo VI. 
 

Declarações 
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Anexo IV – Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal; 
Anexo V – Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação; 

Anexo XI – Declaração de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo IX - Modelo de declaração de manutenção de equipe técnica 

mínima necessária à prestação do serviço. 
 

4.3 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo 
interessados que se enquadrarem em uma ou mais situações a seguir: 

 

a) que incorrer nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da 
Lei n. 8.666/93; 

      
b) estejam sob falência, sob concurso de credores, dissolução ou 

liquidação judicial ou extrajudicial; 
 

c) em consórcio; 
 

d) que não detenham atividade pertinente e compatível com o objeto 
desta Tomada de Preços. 

 
4.4 - A observância das vedações do item anterior é de inteira 

responsabilidade da licitante, que, pelo descumprimento, se sujeita às 
penalidades cabíveis. 

 

4.5 – As declarações, bem como qualquer outro documento, deverão ser 
assinadas pelo representante da empresa licitante. 

 
4.6 - Toda documentação solicitada deverá ser compatível com o 

CNPJ/CPF apresentado, não sendo permitida mesclagem de documentos.  
 

4.7 - Os documentos retirados da internet poderão ter sua autenticidade 
certificada junto aos “sites” dos órgãos emissores, para fins de 

habilitação. 
 

4.8 - Os documentos deverão ser apresentados, grampeados ou 
encadernados, na ordem prevista neste Título. 

 
4.9- Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em 

originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 

4.10 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que 
os respectivos originais sejam apresentados para conferência. 
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4.11 - Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos 
por qualquer tipo de protocolo ou solicitações de documentos em 

substituição aos exigidos ou apresentados por meio de cópias em fac-
símile, mesmo que autenticadas. 

 
4.12 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

 
4.13 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será 

devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica 

autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificados. 
 

4.14 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de 
habilitação em desacordo com o previsto neste título inabilitará a 

proponente, impossibilitando a abertura do envelope de “Proposta 
Técnica” e o de “Proposta de Preço”. 

 
4.15 – Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da 

licitante com número do CNPJ e endereços respectivos. Se for a matriz, 
todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se for filial, todos 

os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela 
própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da 

matriz. 
 

V - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS  

 
5.1 - Os documentos de habilitação e as propostas de cada licitante 

deverão ser apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e 
colados, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte 

externa, além da razão social e endereço do licitante, os seguintes 
dizeres:  

 

“DOCUMENTAÇÃO” 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 030/2018 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2018 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

EMPRESA LICITANTE: ______________________ 
 

          

http://www.arantina.mg.gov.br/
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“PROPOSTA TÉCNICA” 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 030/2018 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2018 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EMPRESA LICITANTE: _____________________ 

 

 

 

 
“PROPOSTA DE PREÇO” 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 030/2018 
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2018 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EMPRESA LICITANTE: _____________________ 

 

 

 

VI - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES  

 
6.1 – A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por 

envelopes “Documentação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preço” 
endereçados via postal ou por outras formas, entregues em local diverso 

da Sede da Prefeitura Municipal de Arantina/MG, e que, por isso, não 

chegue na data e horário previstos no preâmbulo deste instrumento 
convocatório. 

 
6.2 - Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para 

credenciamento junto à CPL, devidamente munidos de: Carteira de 
Identidade ou documento legal equivalente, documento que o credencie a 

participar do certame – procuração por instrumento público ou particular, 
com firma reconhecida, através do qual lhe sejam atribuídos poderes para 

apresentar proposta, formular lances, desistir de recursos, negociar 
preços e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao 

certame, em nome do licitante. No caso da apresentação de procuração 
por instrumento particular, o representante deverá apresentar também o 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações para 
comprovação de que o outorgante tem legitimidade para outorgar 

poderes. 

 
6.3 – O sócio, o proprietário ou o dirigente da empresa licitante deverá 

apresentar Carteira de Identidade ou documento legal equivalente e o 
respectivo Estatuto ou Contrato Social atualizado. 
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6.4 - Após a hora limite para recebimento dos envelopes, nenhum outro 
será aceito, tampouco serão permitidas alterações ou adendos às ofertas 

apresentadas. 
 

6.5 – O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do 
Anexo VIII e, se não o fizer, deverá conter todos os dados informativos 

necessários ao credenciamento. (Fora do Envelope). 
 

6.6 – O licitante ou seu representante deverá apresentar declaração de 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, 
inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02, conforme modelo do Anexo V. 

(Fora do Envelope). 
 

6.7 – O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a 
CPL implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção 

de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao 
processo. 

 
6.8 – Não haverá tolerância no caso de atraso e nem caberá 

responsabilidade da PREFEITURA por propostas recebidas após a data e 
horário estipulados para abertura, por problemas de correio ou agente 

responsável pelo transporte das mesmas. 
 

6.9 – Somente o representante legal poderá usar da palavra, apresentar 

reclamações e assinar atas, bem como renunciar ao direito de interpor 
recurso. 

 
6.10 - Os licitantes deverão apresentar, por escrito, as observações e 

manifestações que julgarem necessárias, as quais constarão nas atas de 
abertura dos envelopes “Documentação”, “Proposta Técnica” e “Proposta 

de Preço”. 
 

6.11 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

VII – DO ENVELOPE DA DOCUMENTAÇÃO  

 

7.1 - Certificado ou comprovante de apresentação da 
documentação (art. 22,§2º, lei 8.666/93): 

 
As licitantes deverão apresentar o comprovante do certificado de 

Registro Cadastral em órgão ou entidade da Administração Pública 

http://www.arantina.mg.gov.br/
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ou comprovante da apresentação da documentação no prazo 

ditado pelo artigo 22,§2º, da Lei 8.666/93 e atender as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 
7.2- Para efeito deste item considera-se vencida a fase de habilitação com 

a divulgação de seu resultado.   
 

VIII - DA PROPOSTA TÉCNICA 

8.1 – Deverá conter no envelope de Proposta Técnica, a proposta técnica 
(modelo Anexo XII) e a documentação a seguir: 

a) - Comprovação da data de efetivo início da atividade da sociedade em 
serviços de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública, 

através de documentos hábeis tais como contratos, atestados, 
certidões ou outros documentos; 

b) - Comprovação que os profissionais da equipe técnica integram o 
quadro permanente da empresa licitante, através do contrato social ou 

de contrato de trabalho; 

c) - Comprovação da experiência profissional dos membros de seu corpo 

técnico, no exercício de magistério através de diplomas, certificados e 

declarações expedidos por entidades de ensino superior, 
reconhecido pelos órgãos públicos competentes; 

d) - Comprovação da experiência profissional dos membros de seu corpo 
técnico, através de cópias das publicações relacionadas direta e 

especificamente as áreas objeto da licitação, que participaram como 
autores (livros, monografias ou artigos publicados em jornais impressos, 

revista ou sites especializados); 

e) - Comprovação da formação acadêmica dos membros de seu corpo 

técnico através do diploma e certificado de curso superior, cursos de 
especialização, pós-graduação, mestrado e/ou doutorado nas 

áreas de Contabilidade Pública e/ou Administração Pública; 

 f) - Comprovação da formação acadêmica dos membros de seu corpo 

técnico através de certificados de participação dos membros da 
equipe técnica do proponente em cursos de extensão atualização, 

capacitação ou aperfeiçoamento profissional, versando sobre 

temas ligados a Contabilidade Pública e Administração Pública; 

g) - Comprovação da experiência profissional dos membros de seu corpo 

técnico no exercício de atividades de consultoria/assessoria nas áreas 
Contabilidade Pública ou Administração Pública através de declaração 

firmada por pessoas jurídica para qual exerceu a atividade, ou 
ainda através de contrato social de empresa que participou ou 
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contratos de trabalho de empresas para as quais trabalhou ou 

trabalha; 

h)- comprovação da experiência profissional do licitante, através de 

certidões,  declarações ou atestados de serviços, devidamente 
registrados no Conselho Regional de Contabilidade/CRC, comprovando que 

a sociedade licitante prestou ou presta para outras pessoas jurídicas de 
direito público, atividades de características compatíveis ao objeto licitado, 

contendo a descrição dos serviços; 

8.2 - Os documentos exigidos para fins de proposta técnica deverão ser 

apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório 

competente, ou em original com a cópia devida, para autenticação na 
reunião licitatória, por membro da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ou 

publicação em órgão da Imprensa Oficial. Após o encerramento da sessão, 
os originais apresentados com cópias serão devolvidos aos licitantes. 

 

8.3 – Quanto ao Subitem 8.1 do item 8, mais precisamente no tópico i.2, 

a COMISSÃO DE LICITAÇÃO fará a comprovação do SITE declarado, no 
endereço eletrônico indicado. 

 
8.5 - A pontuação da Proposta Técnica será apurada somando-se as notas 

atribuídas aos quesitos pertinentes, conforme condições abaixo: 
 

Fator 1 - Tempo de Serviço 
  

Considerado a partir da data de efetivo início da atividade da 

licitante em serviços de Consultoria/Assessoria Contábil para 
Administração Pública, constante dos documentos apresentados pela 

licitante. 

 

 

Tempo de Serviço da Sociedade Pontos 

Acima de 10 anos  05 

Acima de 8 até 10 anos  04 

Acima de 6 até 8 anos  03 

Acima de 4 até 6 anos  02 

Acima de 2 até 4 anos  01 
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De 0 até 2 anos                                                               0,5 

 

Fator  2– Qualificação da Equipe Técnica: 

 

A composição mínima da equipe técnica designada para execução 

dos serviços de assessoria/consultoria será de 3 (três) profissionais 
com formação superior, nas áreas de contabilidade, administração, 

economia ou direito, sendo obrigatória a participação de pelo menos 1 
(um) contador. 

A avaliação da experiência profissional dos membros de seu corpo 

técnico será realizada em função do exercício da atividade de 
consultoria/assessoria para órgãos governamentais, de diplomas ou 

certificados expedidos por entidades de ensino superior, reconhecidos 
comprovadamente pelos órgãos públicos competentes, bem como, em 

função de publicações relacionadas direta e especificamente as áreas 
objeto da licitação. 

 
 

Qualificação da Equipe Técnica Pontos 

Por portador de título de mestre e/ou doutor e/ou pelo exercício 
do magistério em instituição de ensino superior na área objeto da 

licitação. 

3,5 

Por portador de certificado de especialização em área afeta a 

Contabilidade Pública ou a Administração Pública; ou artigo ou 

parecer publicado em revistas especializadas ou por livros 
editados sobre matéria objeto da licitação. 

2 

Por ano de exercício em atividade de consultoria/assessoria na 
área objeto da licitação. Limitado há 30 anos ou 4,5 pontos.  

0,15 
pontos 

por ano 

Cada membro do corpo técnico poderá ser pontuado nas 3 (três) faixas de 

pontuação, porém apenas uma única vez em cada faixa. Desta forma, 
cada integrante do corpo técnico poderá obter o máximo de 10 (dez) 

pontos. 

A pontuação final corresponderá à média aritmética dos pontos obtidos 

por cada um dos membros do corpo técnico que executarão os serviços 
objeto desta licitação. Se a equipe apresentada for composta por mais de 

3 (três) membros, a média aritmética será extraída apenas dos 

pontos obtidos pelos 3 primeiros colocados. 
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Fator 3 - Experiência da empresa licitante na área pública 

Experiência da empresa comprovada através de atestados ou certidões 
emitidos por pessoas jurídicas de direito público, devidamente registrados 

no Conselho Regional de Contabilidade/CRC, de que o licitante tem 
prestado ou prestou serviços de consultoria e/ou assessoria, compatíveis 

ao objeto licitado.   
 

Experiência na área pública Pontos 

Acima de 40 atestados 05  

Acima de 30 atestados até 40 atestados 04  

Acima de 20 atestados até 30 atestados 03 

Acima de 10 atestados até 20 atestados 02 

Até 10 atestados 01 

Peso dos Fatores 

Aos fatores serão atribuídos os seguintes pesos: 

Fator Descrição Peso 

1 Tempo de Serviço da Sociedade 05 

2 Qualificação da Equipe Técnica 04 

3 Experiência da empresa licitante na área pública 05 

 

10.7 - Os pontos alcançados pelos licitantes em cada um dos fatores de 
avaliação serão multiplicados pelo seu respectivo peso, obtendo-se assim o 

Total Ponderado/TP de cada quesito. Em seguida será efetuada a soma 
desses totais, para apuração do Somatório Total Ponderado/ STP. 

Total Ponderado de cada Fator  =  Pontos Obtidos x Peso 

10.8 - A Pontuação Técnica (PT) máxima será de 6 (seis) pontos, sendo 

atribuída à proposta com o maior Somatório Total Ponderado/STP. A 
Pontuação Técnica (PT) das demais licitantes será obtida 

proporcionalmente àquela, e calculadas a partir da regra de três simples, 
considerando-se até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais, da 

seguinte forma : 

PT  =   6  x Soma Total Ponderada (STP)  da Proposta sob exame 

Maior Soma Total Ponderada (STP) 
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10.9 - Será classificada a proposta que obtiver Pontuação Técnica 

igual ou superior a 3 (três) pontos. 
 

IX - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 9.1 – A proposta deverá ser apresentada em uma via, elaborada em 
língua portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas mencionando o número desta Tomada de 
Preços, conforme Modelo de Proposta -Anexo VII ou em modelo 

próprio e deverão conter: 

  
a) A identificação do proponente, nº do CNPJ, endereço, números de 

telefone e fac-símile e assinatura do seu representante legal ou 
credenciado, devidamente identificado e qualificado; 

 
b) Descrição completa dos itens ofertados, com todas as especificações 

constantes do Anexo I do Edital; 
 

c) Preço total do objeto licitado; 
 

d) Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no 
mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da mesma. 

 
9.2 - A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno 

conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições desta 

licitação e total sujeição à  legislação pertinente. 
 

9.3 - O preço deverá ser proposto considerando-se a execução completa 
do objeto licitado, incluídos os valores de quaisquer despesas relativas à 

mão de obra, encargos previdenciários e trabalhistas, seguros, 
deslocamento, tributos e outras despesas, inclusive no que diz respeito às 

normas de segurança do trabalho previstas na legislação específica, bem 
como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto 

desta licitação. 
 

9.4 - A proposta que descumprir os itens constantes no presente edital 
será desclassificada. 

 
9.5 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 

02 (duas) casas decimais após a vírgula. Caso a proposta tenha 

algum item cotado com mais de duas casas decimais após a vírgula, este 
item será desclassificado. 
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9.6 - A proposta de preço não poderá conter cláusula que determine 

faturamento mínimo, uma vez que estará prejudicando o objeto da 
licitação. 

 
9.7 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às 

exigências do presente Edital e seus Anexos, em caso de omissões, 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar julgamento. 

   
9.8 - As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela CPL caso 

contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências 

entre o preço unitário e o preço total ou entre o valor por extenso e o 
valor em algarismo, hipóteses em que prevalecerá sempre o primeiro. 

 
9.9 – O licitante que for optante pelo “Simples Nacional”, deverá 

apresentar declaração podendo seguir conforme modelo do Anexo XI 
deste edital, anexada à proposta comercial. 

 
9.10 - A proposta de preços deverá ser apresentada com o 

seguinte título: 
 

X - PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
10.1 - A Pontuação de Preço (PP) máxima será de 4 (quatro) pontos, 

sendo atribuída à proposta de menor preço mensal ofertado. A Pontuação 

de Preço (PP) das demais propostas será obtida pela seguinte fórmula: 
PP = (mP/Pe) x 4 

Onde: 
PP = pontuação de preço 

mP = menor preço 
Pe = preço em exame 

4  = peso da proposta de preços 
 

10.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou 
vantagens não previstas neste instrumento.  

 

XI– DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

11.1 - A Pontuação Final (PF) será obtida através da soma da Pontuação 
Técnica (PT) com a Pontuação de Preços (PP). 

PF = PT + PP 
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11.2- Será classificada em primeiro lugar a proposta do licitante que 

alcançar a maior Pontuação Final (PF) e em seguida as demais, obedecidos 
os valores decrescentes obtidos pelos concorrentes. 

 
11.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o 

desempate de acordo com parágrafo segundo do artigo 3º combinado 
com o parágrafo 2º do artigo 45 da Lei n. º 8.666/93. 

 
11.4 - No caso de sorteio, este será realizado na própria sessão desde 

que todos os licitantes estejam presentes e renunciem ao direito de 

apresentar recurso com relação a decisão da COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
relativa à fase de julgamento das propostas de preços. 

 

XII– DO REAJUSTAMENTO 

 

12.1 - O preço contratual, obedecida à periodicidade de um ano disposta 
no “caput” do art. 28 da lei nº 9069/95, será reajustado mediante a 

aplicação da variação do IGPM/FGV no período ou outro índice que 
venha a substituí-lo. 

 

XIII – DO JULGAMENTO 

 

13.1 - Após a divulgação do julgamento da habilitação, serão abertos os 
envelopes contendo as Propostas Técnicas e de Preço, exclusivamente dos 

licitantes habilitados, não cabendo desistência, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente, e aceito pela Comissão Permanente de 

licitação. 
 

13.2 - A abertura dos envelopes Proposta Técnica e Proposta de Preço 
somente ocorrerão com a divulgação dos resultados das fases anteriores e 

após renúncia expressa de todos os licitantes ao direito de interposição de 
recurso em cada uma das fases, registrada em ata ou formalizada por 

escrito, nos termos do art. 43, III e art. 109, § 1º da Lei nº 8.666/93; ou 
transcorrer o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; 

ou publicação de decisão dos recursos interpostos.  

 
13.3 - Em caso de necessidade de esclarecimentos que não possam ser 

dirimidos de imediato, demandando análises complementares ou 
diligências, estas serão consignadas em ata, podendo a sessão ser 

suspensa.  
 

13.4 - A decisão quanto à fase em que a sessão tiver sido suspensa será 
publicada na imprensa oficial, oportunidade em que será marcada data e 
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horário para continuidade da sessão e divulgação do resultado da 

habilitação ou da classificação técnica, conforme o caso, a ser comunicada 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

  
13.5 - A inabilitação ou desclassificação da Proposta Técnica do licitante 

importam preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.  
 

13.6 - Será desclassificada a proposta que: 
 

I - não atenda aos requisitos deste instrumento convocatório; 

II - não se refira à integralidade do item cotado; 
III - apresente preço unitário e total, de valor zero, superestimado ou 

manifestamente inexeqüível, incompatível com os preços e insumos de 
mercado, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e no 

art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
IV - apresente preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o 

oferecimento de redução sobre a de menor valor; 
V - contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, 

irregularidade ou defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento; 
VI - seja omissa, vaga, imprecisas ou que apresentem irregularidade 

capaz de dificultar o julgamento; 
 

13.7 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate 
far-se-á, nos termos do § 2º, do art. 45 da Lei n. 8.666/93. 

 

13.8 - Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras 
informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências. 

 
13.9 - No julgamento das propostas a Comissão Permanente de Licitação 

poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados. 

 
13.10 - As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no 

subitem 9.1, subitem “d”, do Título IX deste Edital, serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos. 

 
13.11 - Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das 

propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não 
afetem o seu conteúdo. 

 

 

XIV - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 
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14.1 - Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou 
EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 10% 

(dez por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate 
ficto previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06.  

 
14.2 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

I- Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver 
presente na sessão, o mesmo será convocado para apresentar nova 

proposta de preço, inferior àquela     considerada      classificada em 

primeiro   lugar  no   certame, sob   pena    de preclusão do exercício do 
direito de preferência.  

 
II - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de 

preferência, na forma dos subitens   anteriores, serão convocadas as 
demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite 

estabelecido no item 14.1, na ordem de classificação, para o exercício do 
direito de preferência.  

 
14.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 
intervalo estabelecendo no subitem 14.1, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique àquela que por último poderá apresentar melhor 
oferta.  

 

14.4 – Após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei 
Complementar nº 123/06, será apurada a pontuação de Preço (PP). 

 
 

XV – DA ENTREGA 

 

15.1 - O setor competente para autorizar, conferir e fiscalizar o objeto 
desta licitação será o Chefe de Gabinete, observados os artigos 73 a 76, 

da Lei Federal no 8.666/93. 

 
15.2 – A Prefeitura Municipal de Arantina reserva-se o direito de não 

receber os serviços em desacordo com o previsto neste instrumento 
convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, 

inciso XI da Lei Federal no 8.666/93. 
 

 

XVI – DO PAGAMENTO 
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16.1- O pagamento da concretização desta licitação será mensal e 

efetuado pelo Setor financeiro da Prefeitura Municipal de Arantina, por 
processo legal, no prazo de 10 (dez) dias após a apresentação da Nota 

Fiscal, com o devido recebimento pelo Setor responsável do serviço 
contratado, mediante apresentação da CND do INSS e FGTS. 

 
16.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o 

prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde 
que devidamente regularizados. 

 

16.3 – Se o serviço não for executado conforme condições deste edital, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo nas condições 

estipuladas. 
 

16.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver 
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual. 
 

XVII– DO REAJUSTAMENTO 

 
17.1 - O preço contratual, obedecida à periodicidade de um ano disposta 

no “caput” do art. 28 da lei nº 9069/95 será reajustado mediante a 
aplicação da variação do IGPM/FGV no período ou outro índice que venha 

a substituí-lo. 
 

XVIII - DAS SANÇÕES 

 

18.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na 
proposta ou no contrato, a PREFEITURA poderá aplicar à adjudicatária ou 

contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sem 

prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis, garantida a defesa 
prévia, nos seguintes termos: 

 
1) advertência; 

2) multas; 
3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

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

de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
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18.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas 
decorrentes do descumprimento previsto no item anterior: 

 
18.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de 

atraso, sobre o valor do contrato; 
 

18.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento do 

contrato; 

 
18.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, no caso da 

adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo. 
 

18.3 - O valor das multas aplicadas, após regular processo 
administrativo, será descontado do pagamento devido pela CONTRATANTE 

ou poderá ser pago por meio de guias próprias, emitidas pela 
PREFEITURA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do 

recebimento da notificação para o pagamento. 
  

18.4 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de 
acordo com a gravidade do descumprimento, após regular processo 

administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 
 

XIX - DO PRAZO 

 
19.1 - O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será da 

data de sua assinatura até 31/12/2018, podendo ser prorrogado com 
observância da Lei Federal n. 8.666/93. 

 

XX – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

 

20.1 - Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberão 
recursos nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação dos 
resultados no órgão de imprensa oficial, ou seja, Publicação por afixação 

no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Arantina. 
 

20.2 - As ocorrências havidas durante o ato de abertura dos envelopes 
contendo os documentos de habilitação e as propostas técnica e de preços 

serão registradas em ata, que será assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos demais presentes. 
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20.3 - Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser 

interpostos nos prazos legais, elaborados em língua portuguesa, com 
linguagem clara e legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, dirigidos 

ao Prefeito Municipal, aos cuidados da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, e protocolizados na Sede da Prefeitura Municipal de Arantina, 

em horário de 13:00 as 16:30 horas. 
 

20.4 – A Prefeitura Municipal de Arantina não se responsabilizará por 
recursos endereçados via postal ou por outras formas, entregues em 

locais diversos da Sede da Prefeitura Municipal de Arantina, e que, por 

isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 
 

20.5 - Interposto recurso, dele será dada ciência aos licitantes, que 
poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir de sua 

publicação. 
 

20.6- No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos.  
 

20.7 - O acolhimento de recurso  importará   a   invalidação   apenas   
dos   atos   insuscetíveis   de aproveitamento.  

 
20.8 -  O    recurso    será   apreciado     pela  Comissão        Permanente      

de   Licitação,    que   poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis,  ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente 

informado à autoridade superior, que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contado do recebimento.  
 

20.9 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento 
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório, cabendo À CPL 
decidir no prazo de 24 horas. 

                                                                       
                                                                                                         

XXI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
21.1 - A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado 

está prevista e indicada no processo pela área competente da Prefeitura 
Municipal de Arantina, sob os números: 

 
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009 00.01.00 MANUTENÇÃO 

DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
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21.2 - A PREFEITURA não se responsabilizará por quaisquer obrigações 

não previstas no presente instrumento e nem fará adiantamentos de 
valores ao CONTRATADO, seja de que natureza for, nem arcará com 

despesas de pessoal, alimentação, transportes, estadia, combustível, 
telefônicas, refeições, hospedagem, inclusive no que diz respeito às 

normas de segurança no trabalho prevista na legislação específica, bem 
como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto 

desta licitação. 
 

21.3 - Não será admitida a subcontratação ou substabelecimento, total ou 

parcial, do objeto licitado. 
 

21.4 - O CONTRATADO deverá manter na direção técnica dos serviços 
contratados apenas profissionais legalmente habilitados para a prestação 

do serviço contratado, com as qualificações já observadas neste Edital e 
respectivas propostas, sob pena de paralisação dos serviços e suspensão 

de todo e qualquer pagamento. 
 

21.5 - O CONTRATADO deverá promover a organização técnica e 
administrativa dos serviços de modo a conduzi-los eficientemente, com 

total atendimento à legislação vigente. 
 

21.6 - O CONTRATADO deverá responder civil e criminalmente, por todos 
os danos e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, 

venha direta ou indiretamente provocar por si, por seus prepostos ou por 

seus subcontratados, a Prefeitura Municipal de Arantina e/ou a terceiros. 
 

21.7 - Para atender a seus interesses, a PREFEITURA reserva-se o direito 
de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços 

ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal no 
8.666/93.  

 
21.8 - Fica reservado a PREFEITURA o direito de promover diligências 

conforme disposto no § 3º, do art. 43 da Lei nº 8.666/93. 
 

21.9 - Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar o contrato 
ou o termo equivalente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data do recebimento da convocação, sem que tenha solicitado 
prorrogação de prazo, mediante justificativa por escrito e aceita pela 

PREFEITURA, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada, podendo a PREFEITURA 

optar por revogar a licitação, nos termos do § 2o do art. 64 da Lei Federal 
no 8.666/93. 

http://www.arantina.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA 
                                     ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Rua Juca Pereira, n° 31- Centro CEP: 37360-000 – CNPJ n° 17.952.508/0001-92 

http://www.arantina.mg.gov.br – arantina@arantina.mg.gov.br 

 

 

 

 

25 

 

 

21.10 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase 

desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou na 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 
21.11 – A apresentação da Proposta de Preços pressupõe pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no 

Edital. O licitante ainda será responsável por todas as transações que 
forem efetuadas em seu nome na Tomada de Preços, assumindo como 

firme e verdadeira sua proposta e lances. 
 

21.12 – Toda documentação apresentada neste ato convocatório e seus 
anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que 

se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 
especificado e válido. 

 
21.13 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e 

apresentação de suas propostas e a PREFEITURA não será, em nenhum 
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório.  
 

21.14 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus 

anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só 
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal da 

PREFEITURA. 
 

21.15 - As decisões da Comissão serão publicadas no órgão de imprensa 
oficial, ou seja, Publicação por afixação no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal de Arantina. 
 

21.16 – A presente licitação não importa, necessariamente, em 
contratação, podendo a administração revogá-la, no todo ou em parte, 

por razões de interesse público derivadas de fato superveniente 
comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, 

mediante ato escrito e fundamentado, dando conhecimento a todos os 
participantes da licitação. 

 

21.17 – Fica eleito o foro da Comarca de Andrelândia, Estado de Minas 
Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 
Arantina, 03 de maio de 2018. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Presidente:             __________________________________  
                                                           

Membros:              ___________________________________  
 

            __________________________________ 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

 
1. OBJETO 

1.1. O objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública, 

na área de finanças públicas, incluindo cessão de uso de softwares para o 
desenvolvimento dos trabalhos correlatos (almoxarifado, frotas, compras, 

contabilidade e patrimônio). 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS 

2.1. A CONTRATADA deverá providenciar o atendimento diário às 

consultas realizadas pela CONTRATANTE nas áreas especificadas no item 
1.1, em sistema de plantão, com profissionais especializados. 

 

2.2. Assessoramento técnico mensal na sede da CONTRATANTE, 
consistente na conferência do banco de dados, alimentado no sistema de 

informação eletrônico adotado para registro das execuções orçamentária, 
financeira e patrimonial, compreendendo ORIENTAÇÕES TÉCNICAS: 

 
1. Na elaboração dos instrumentos de planejamento para 

dinamização do processo orçamentário;  
2. Na instrumentalização dos servidores e para o desenvolvimento 

das atividades ligadas ao processo de gestão, com adaptações 
necessárias à execução orçamentária, financeira e contábil em 

razão das exigências legais;  
3. Na conferência e análise dos balancetes mensais emitidos pela 

Contabilidade, destacando-se a execução orçamentária, a 
conciliação bancária, as mutações patrimoniais e a execução das 

receitas e despesas. 

 4. Nas atividades necessárias ao desenvolvimento operacional, 
mediante plantão diário com atendimento permanente às 

consultas afetas às áreas orçamentárias, contábeis e financeiras; 
5. No treinamento dos servidores do Setor de Contabilidade da 

Prefeitura Municipal de Arantina, em todas as tarefas pertinentes 
à execução da Contabilidade Pública. 
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2.3 A realização dos serviços dar-se-á durante a vigência do contrato, 

sendo priorizada a execução das atividades de cada fase em função de:  
 

a) Necessidades identificadas durante a análise situacional; 
b) Necessidades institucionais da Prefeitura Municipal de Arantina; 

c) Ocorrência de eventos atrelados às responsabilidades inerentes 
ao processo de gestão fiscal. 

 
2.4. Orientações técnicas periódicas em função da edição de novas leis e 

normas, referentes às áreas de finanças públicas, inclusive de Instruções 

Normativas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
 

2.5. Assessoramento Técnico na defesa escrita de processo administrativo 
relativo à Prestação de Contas Anual do período contratado, junto ao 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ao Poder 
Legislativo Municipal, independente do término da vigência do contrato. 

 
2.6. Instalação, na sede da CONTRATANTE, de sistema de informações 

eletrônico integrado de dados (com alimentação simultânea do mesmo 
tipo de informações e on line), de acordo com a estrutura física da 

CONTRATANTE, para atendimento às áreas de contabilidade, 
tesouraria, execução orçamentária, pessoal, patrimônio, licitação e 

compras, frotas e almoxarifado, com os requisitos mínimos 
exigidos no item 3 do presente anexo. 

 

2.7. Apoio técnico na organização do processo de prestação de contas 
mensal compreendendo o acesso e compartilhamento dos registros de 

execução de despesa dos demais atos com repercussão contábil, 
financeira, orçamentária e patrimonial referentes à gestão de compras, 

compreendendo orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e 
execução orçamentária, compras, licitações e gerenciamento de contratos, 

almoxarifado, patrimônio e departamento pessoal, mediante introdução 
desses dados integralizados ao Sistema Informatizado de Contabilidade 

Pública, com a instrumentalização necessária ao pleno atendimento das 
exigências relativas à disponibilização dos dados para alimentação e envio 

de informações referentes à gestão fiscal, constantes dos leiautes do 
Portal do SICOM – Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - 

para disponibilidade ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos 
termos da Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011. 

 

3. DAS ÁREAAS A SEREM ATENDIDAS PELO SISTEMA DE 
INFOMAÇÕES ELETRÔNICO DE DADOS, REQUISITOS DE 

ATENDIMENTO E DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS 
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3.1 – Especificação dos sistemas: 

 
SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS:  

 
 

 Deverá atender as exigências de classificação Contábil, propiciando 
que sejam emitidos os pedidos de compras já classificados por sub-

elemento contábil, auxiliando assim na confecção do empenho, não 
gerando a necessidade de classificação manual do(s) processo(s) 

por parte do departamento de contabilidade. 

 Possuir integração com os Sistemas de Contabilidade e Tesouraria, 
Sistema de Controle de Licitações, Sistema de Patrimônio Público e 

Sistema de Gerenciamento de Estoques, Sistema de Gerenciamento 
de Frotas para que os mesmos tenham acesso aos dados de 

fornecedores, controlados e cadastrados por usuários do Sistema de 
Compras de Materiais e Serviços; 

 Permitir que no cadastro de fornecedores contenha opção para 
inclusão, no mínimo, das seguintes informações: 

  
o Razão social; 

o CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física), conforme 
o caso validando (fazendo verificação do número do 

documento) o documento digitado; 
o Nome fantasia (pessoa jurídica); 

o Endereço completo (logradouro, número, bairro, 

complemento, CEP, cidade e estado); 
o Números de telefones e fax; 

o Dados bancários (banco, agência e conta); 
o Home page; 

o e-mail; 
o Representantes da empresa com nome e cargo; 

 
 Permitir emissão de Certificado de Registro Cadastral e de 

regularidade jurídico fiscal das empresas cadastradas. A emissão 
deste relatório deverá prever a possibilidade de modelação para 

adequar a impressão dos dados em formulários pré-impressos; 
 Permitir a emissão de solicitação de empenho (deverá ser 

demonstrada integração com o Sistema de Contabilidade Pública e 
Tesouraria para acesso às dotações); 

 Permitir emissão de relatório com o mapa analítico de cotação de 

preços com os valores de cada item apresentado por cada 
fornecedor; 

 Permitir a geração de Autorização de Fornecimento (AF) trazendo 
em seu corpo automaticamente as informações descritas no 
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processo licitatório, tais como a descrição do produto especificada 

no edital e a marca do produto informada na proposta pelo vencedor 
do certame. 

 Permitir a definição de julgamento de propostas, nos processos que 
tenham previsão de avaliação Técnica; 

 Permitir, na inclusão de um termo de referência, no mínimo, a 
previsão de entrada das seguintes informações: 

o Data de início do processo (digitação) e data de 
abertura; 

o Local, horário de encerramento para entrega dos 

envelopes e abertura dos mesmos (para o envelope 1, 
2, e 3 se for o caso) e prazo final de entrega das 

propostas; 
o Objeto a ser contratado, modalidade e critério de 

julgamento (previstos na Lei 8666/93 e alterações); 
o Fornecedores que serão convidados a participar do 

processo a partir do cadastro de fornecedores da 
Câmara Municipal, consoante com os ramos de 

atividades predefinidos no sistema de compras de 
materiais e serviços; 

o Documentos obrigatórios do processo; 
o Dotações orçamentárias que serão oneradas com 

as despesas do processo e a reserva de dotação 
orçamentária realizada somente pela Secretaria de 

Finanças, cabendo a licitação somente emitir o relatório 

de reserva já efetuada; 
o Detalhamento dos itens a serem Objeto deste 

termo de referência comprados no processo, incluindo 
informações de unidade, quantidade e descrição 

detalhada a partir do cadastro municipal de 
mercadorias, demonstrando integração com o Sistema 

de Gerenciamento de Estoques; 
 Permitir o processamento de tipo de compra por registro de preço; 

 Demonstrar passo a passo um processo inteiro de pregão 
presencial, desde uma solicitação de compra, passando pelos 

julgamentos das propostas, e finalizando na ata final de julgamento; 
 No pregão presencial o sistema deverá ter a opção de: 

a) Indicar as empresas EPP ou ME; 
b) Elencar os documentos de habilitação requeridos no edital; - No 

pregão presencial o sistema deverá indicar automaticamente: 

c) O percentual de diferença das propostas apresentadas; 
d) O valor ou percentual mínimo atribuído entre lances; 

e) Ao final da rodada se existe empresa EPP ou ME dentro do 
percentual atribuído por lei que possa cobrir a oferta; 
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 O sistema de pregão presencial deverá ainda emitir, ao final do 

processo, uma ata sem qualquer intervenção do usuário, contendo 
as informações de empresas participantes, propostas ofertadas, 

rodada de lances, novo valor das propostas vencedoras, habilitação 
e inabilitação de licitantes e manifestações de recursos. 

 
SISTEMA DE ALMOXARIFADO 

 
Este sistema deverá ter por objetivo o gerenciamento dos bens e produtos 

em estoque, devendo ainda haver a sua integração e comunicação com o 

sistema patrimônio. 
 Permitir o cadastramento de unidades de mercadorias; 

 Permitir o cadastramento de unidades de almoxarifado 
possibilitando a definição do responsável por cada unidade 

cadastrada; 
 Permitir definição de acesso dos usuários aos almoxarifados que 

lhes sejam pertinentes; 
 Possuir integração com o Sistema de Compras de Materiais e 

Serviços; 
 Permitir que o fornecimento de materiais de consumo seja realizado 

através de requisições, e que estas sejam autorizadas on-line por 
responsáveis, visando um melhor controle de saídas de 

mercadorias; 
 Permitir que ao realizar o cadastro de uma requisição de material 

exista a possibilidade de se informar cada item requisitado, a 

especificação de cada item, o local de entrega da requisição, o nome 
do requerente, o nome do responsável pela aprovação da 

requisição, o setor de origem do requerente e a justificativa da 
requisição, possibilitando no momento da autorização desta 

requisição uma visão mais ampla da necessidade do 
 usuário; 

 Permitir a autorização ou veto, das requisições realizadas, pelo 
usuário responsável. 

 Para avaliação do mesmo, no momento da autorização, deverão 
estar disponíveis as seguintes informações: nome do requerente, 

origem da requisição, justificativa para a requisição, data da 
requisição, itens e quantidades requisitados e saldos da mercadoria 

em estoque; 
 Permitir que o(s) almoxarife(s) tenha(m) ao seu alcance um 

monitoramento de todas as requisições autorizadas, para proceder 

(em) o atendimento das mesmas; 
 Permitir que no monitoramento de requisições autorizadas sejam 

visualizados no mínimo: os itens requeridos (com quantidade 
requerida), o nome do requerente, a data da requisição, a data de 
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autorização, o nome do responsável pela autorização e o local de 

entrega; 
 Permitir a entrada total ou (parcial de mercadorias e parcial de 

quantidades) a partir de uma ordem de fornecimento gerado no 
Sistema de Compras de Materiais e Serviços; 

 Permitir que, nos casos de entrada(s) parcial(is) de pedidos 
realizados, os saldos remanescentes permaneçam pendentes para 

entradas futuras; 
 Permitir que as entradas de mercadorias possibilitem a digitação e 

armazenamento de lote da mercadoria e a data de validade de cada 

item; 
 Permitir que nas saídas de mercadorias possibilitem que o usuário 

selecione o lote da mercadoria desejada. 
 

CONTABILIDADE  
 

 Possibilita o desdobramento de receita prevista na LOA em metas 
bimestrais de arrecadação, conforme determina o art. 13 da LRF 

 Possibilita, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, 
o estabelecimento da programação financeira e do cronograma de 

execução mensal de desembolso, conforme determina o caput do art. 8º 
da LRF; 

 Possibilita a distribuição da despesa orçamentária em cotas mensais por 
grupos de despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a 

utilizar, conforme a vinculação dos recursos, permitindo o 

remanejamento quando necessário, conforme determina o art. 47 da Lei 
nº 4.320/1964; 

 Possibilita pagamento de restos a pagar, com base na disponibilidade 
financeira, a fim de garantir o equilíbrio das contas públicas 

 Permite o cadastro e a emissão de bloqueio ou reserva de saldo 
orçamentário para realização de abertura de créditos adicionais 

 Permite o cadastro de remanejamento, transferência e transposição de 
créditos orçamentários, exigindo a informação da legislação de 

autorização e resguardando o histórico das alterações de valores 
ocorridos, de acordo com o art. 167, inciso VI da CF/88 

 Permite o cadastro de créditos adicionais nas modalidades de crédito 
suplementar, crédito especial e crédito extraordinário, com suas 

respectivas fontes de recursos (anulação, superávit financeiro, excesso 
de arrecadação, operação de crédito, convênios/auxílios), identificando o 

número da lei autorizativa e sua espécie (lei orçamentária ou lei 

específica), exigindo a informação da legislação de autorização e 
resguardando o histórico das alterações de valores, conforme determina 

o art. 167, inciso V da CF/88 e os arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964 
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 Permite o cadastro dos limites de créditos suplementares conforme 

autorizado na Lei Orçamentária Anual, bem como a visualização dos 
limites de crédito adicionais utilizados, exibindo mensagem ao usuário 

quando o limite autorizado estiver sendo ultrapassado em conformidade 
com a LOA, a qualquer momento, durante a execução contábil 

 Possibilita a geração de decreto de créditos adicionais (crédito 
suplementar, crédito especial e crédito extraordinário), em formato PDF, 

especificando a respectiva fonte de recursos (anulação, superávit 
financeiro, excesso de arrecadação, operação de crédito, 

convênios/auxílios) 

 Possibilita a geração de decreto de remanejamento, transposição e 
transferência, em formato PDF. 

 Permite o encerramento do exercício financeiro com a reutilização de 
definições e parâmetros para o exercício seguinte (fornecedores, 

operadores, contas do plano de contas e seus respectivos saldos, entre 
outros) 

 Permite o cadastramento anual do plano de contas, possibilitando a 
definição no número de níveis de contas de, no mínimo, 4 (quatro) 

níveis, estruturados de forma a permitir a especificação dos sistemas 
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação e que permita a 

regular execução contábil 
 Assegura que as contas só recebam lançamentos contábeis no último 

nível de desdobramento do plano de contas utilizado 
 Permite a definição e cadastramento anual das contas bancárias nas 

quais a administração realiza a movimentação financeira, identificando a 

agência, o número da conta, com associação, por conta, ao plano de 
contas, possibilitando a criação de um código reduzido para cada conta, 

visando facilitar os procedimentos de entrada de dados e de 
conferências, e possibilitando a definição de parâmetros para atender as 

identificações de conta movimento ou conta de aplicação financeira e 
conta de recurso ordinário ou vinculado e ainda definir data de 

encerramento de conta bancaria, quando o caso, conforme definido em 
Manual do TCEMG para atendimento ao SICOM  

 Permite o cadastro de credores/fornecedores da administração, integrado 
com os demais sistemas, possibilitando ainda, alterações/atualizações de 

razão social, endereço e etc, sem prejudicar movimentações anteriores 
 Permite a integração da Contabilidade incorporando os instrumentos de 

execução do planejamento: 
o Metas Bimestrais de Arrecadação; 

o Cronograma de Desembolso; 

o Programação Financeira; 
o Bloqueio ou Reserva Orçamentária; 

o Créditos Adicionais; 
o Remanejamentos, Transposições e Transferências; 
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 Permite a integração com o sistema de Pessoal, para o empenhamento 

automático da folha de pagamento processada e encerrada 
 Permite o empenhamento nas modalidades ordinário, global e por 

estimativa, conforme previsto na Lei nº 4.320/1964, possibilitando a 
integração com o sistema de Planejamento por meio do controle das 

cotas mensais e do cronograma mensal de desembolso de empenho de 
forma a possibilitar o controle do fluxo de caixa 

 Possibilita o cadastro de empenhos de despesa com controle de 
numeração sequencial e cronológico 

 Possibilita o detalhamento dos elementos de despesa para fins de 

utilização pela administração, com o objetivo de auxiliar, em nível de 
execução, o processo de apropriação contábil da despesa, conforme 

estabelecido na Portaria nº 448/2002 da STN e exigido na padronização 
dos códigos da despesa por meio da Instrução Normativa nº 05/2011 do 

TCEMG – Anexo II 
 Possibilita o controle de saldos de dotações orçamentárias, impedindo o 

empenhamento, caso estes saldos sejam inferiores aos valores que se 
deseja empenhar 

 Possibilita o cadastro e controle de globais ou por estimativa 
 Permite emissão da nota de anulação de empenho 

 Possibilita a consulta de empenhos cadastrados por: 
o Credor/Fornecedor; 

o Código/Número do Empenho; 
o Dotação ou Ficha Orçamentária; 

o Data do Empenho; 

o Unidade Orçamentária; 
o Natureza/Elemento da Despesa; 

 Permite a emissão de relatório analítico de empenhos a pagar, 
possibilitando a seleção por saldo a pagar, por natureza da despesa, por 

unidade orçamentária, por data de emissão, por data de vencimento, por 
credor/fornecedor, por fonte de recursos, por data de liquidação, 

liquidadas ou não liquidadas, com a funcionalidade de ordenar os 
empenhos por ordem de credor/fornecedor, por data de vencimento, por 

saldo a pagar e por data de emissão, contendo as seguintes informações 
básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, data 

do empenho, saldo a pagar, fonte de recursos, processo de licitação, 
unidade orçamentária e natureza da despesa 

 Permite a emissão de relatório de empenhos a pagar por 
credor/fornecedor, possibilitando a seleção dos empenhos por estimativa 

e global que contenham saldo, contendo as seguintes informações 

básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, 
histórico resumido e saldo a pagar 

 Permite a emissão de relatório de empenhos a pagar por unidade 
orçamentária, contendo as seguintes informações básicas: classificação 
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orçamentária, nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do 

empenho e valor a pagar 
 Permite a emissão de relatório de empenhos a pagar por unidade 

orçamentária e grupo de natureza da despesa, num intervalo de datas, e 
que tenha as seguintes informações: unidade orçamentária, classificação 

orçamentária, fornecedor, histórico, número, data e valor do empenho 
  Permite a emissão de relatório de empenhos a pagar por fonte de 

recursos, contendo as seguintes informações básicas: fonte de recursos, 
nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, 

data da liquidação e saldo a pagar do empenho 

 Permite informar descontos de INSS, IRRF, ISSQN entre outros nas 
notas de empenho 

 Permite o cadastro de documentos contábeis para registrar as despesas 
extraorçamentárias 

 Permite o processamento da liquidação da nota de empenho, inclusive 
daquelas inscritas em restos a pagar não processados, em atendimento 

ao art. 63 da Lei nº 4.320/1964 
 Permite o cadastramento detalhado de comprovantes fiscais, conforme 

definido em Manual do TCEMG para atendimento ao SICOM 
 Permite a emissão de recibo de pagamento de despesa, para ser 

utilizado como documento comprobatório de pagamento a 
credores/fornecedores, quando necessário 

 Possibilita a inscrição de empenhos em restos a pagar, de forma 
automática ou manual, conforme determinam o art. 36 e o parágrafo 

único do art. 103 da Lei nº 4.320/1964 

 Permite a caracterização dos restos a pagar em processados e não 
processados, conforme determina o parágrafo único do art. 92 da Lei nº 

4.320/1964, bem como a emissão de relatório de empenhos inscritos em 
restos a pagar, separando os empenhos processados e os empenhos 

não-processados, que tenha as seguintes informações: número do 
empenho, nome do credor/fornecedor, valor de inscrição, valor pago e 

saldo a pagar 
 Permite o cancelamento dos restos a pagar, identificando o número da 

nota de empenho, o credor e o valor do documento cancelado, 
possibilitando a descrição do memorial justificativo e a sua impressão, 

com os respectivos registros nos sistema financeiro e patrimonial 
 Permite a emissão de relatório para possibilitar o controle de 

pagamentos e cancelamentos de empenhos inscritos em restos a pagar e 
que tenha as seguintes informações: número do empenho, nome do 

credor/fornecedor, valor da inscrição, valor pago, valor cancelado e saldo 

a pagar 
 Permite o fechamento e a abertura do movimento mensal da 

contabilidade, por meio de senhas específicas para este procedimento 
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 Permite o cancelamento e os restabelecimentos dos saldos da dívida 

flutuante, possibilitando a descrição do histórico justificativo, com os 
respectivos registros nos sistemas financeiro e patrimonial 

 Permite a inscrição da dívida ativa e da dívida fundada, com possibilidade 
de cancelamento, atualização e restabelecimento das mesmas 

 Permite o controle de contratos de dívida fundada firmados pela 
administração com credores/fornecedores 

 Permite a emissão de relatório do plano de contas cadastrado 
 Possibilita a emissão de relatório contendo as contas bancárias 

cadastradas 

 Possibilita a emissão de relatório contendo os credores/fornecedores 
cadastrados 

 Permite a emissão de relatório contendo o extrato da movimentação de 
um credor/fornecedor, selecionando por data de emissão ou pagamento, 

contendo as seguintes informações: código e nome do credor/fornecedor, 
tipo e número de empenhos, anulações e complementações, data dos 

empenhos, anulações e complementações, valor dos empenhos, 
anulações, data de pagamento dos empenhos e saldo dos empenhos 

 Permite a emissão de relatório de empenhos por natureza de despesa 
com a opção de selecionar a unidade orçamentária e definir um intervalo 

de datas, que tenha as seguintes informações: data do empenho, 
número do empenho, valor do empenho, valor pago do empenho, valor a 

pagar do empenho e nome do credor/fornecedor 
 Permite a emissão de relatório contendo as despesas extraorçamentárias 

a pagar por ordem alfabética de credor/fornecedor 

 Permite a emissão de relatório contendo as despesas 
extraorçamentárias a pagar de exercícios anteriores, por ordem 

alfabética de credor/fornecedor 
 Permite a emissão de relatório analítico de empenhos pagos, 

possibilitando a seleção por credor/fornecedor por: valor pago, natureza 
da despesa, unidade orçamentária, ficha, data do documento, data de 

pagamento; possibilitando a seleção somente das despesas 
orçamentárias, com a funcionalidade de ordenar os empenhos por 

ordem de credor/fornecedor, por data de agamento, por natureza da 
despesa, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do 

credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, data do 
pagamento, elemento de despesa, valor e histórico 

 Permite a emissão de relatório dos empenhos e documentos de 
despesas extra-orçamentárias pagas por credor/fornecedor, contendo 

as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, 

número do empenho, data do empenho, data do pagamento, valor e 
histórico 

 Permite emissão de relatório de extrato de dotações orçamentárias com 
a possibilidade de selecionar a dotação orçamentária ou ficha desejada 
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e que tenha as seguintes informações: conta orçamentária ou dotação 

orçamentária, saldo anterior da dotação na data inicial de seleção dos 
dados do relatório, data da movimentação na dotação orçamentária, 

histórico e credor/fornecedor relacionados à movimentação, créditos e 
anulações realizados no período, movimento de débitos por 

empenhamento, saldo da dotação após cada lançamento e 
demonstração de pagamentos realizados na dotação orçamentária 

 Permite emissão de relatório de saldo de dotações orçamentárias com 
opção de escolha da unidade orçamentária desejada, e que tenha as 

seguintes informações: codificação completa da conta de despesa, 

codificação resumida da despesa (ficha), descrição da conta de despesa 
e saldo orçamentário da conta de despesa 

 Permite a emissão de relatório de créditos e anulações orçamentárias 
contendo os códigos numéricos, os nomes e os valores das dotações 

orçamentárias creditadas e das debitadas; e ainda, o tipo (suplementar, 
especial, extraordinário) e a fonte de recursos (por anulação, por 

superávit, por excesso de arrecadação, por operações de crédito, por 
convênios/auxílios) 

 Permite a emissão de relatório de empenhos pagos para conferência da 
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), contendo as 

seguintes informações básicas: nome e número do CPF ou CNPJ do 
credor/fornecedor, número do empenho, data do pagamento, valor do 

empenho, conta(s) de receita creditada(s) e valor do crédito na 
conta(s) de receita 

 Gera arquivos para validação do Manual Normativo de Arquivos Digitais 

(MANAD) em atendimento a Secretaria da Receita Previdenciária 
quando solicitado 

 Permite a emissão de relatório para possibilitar o arquivamento da 
despesa, conforme determinam as Instruções Normativas do TCEMG, 

contendo as seguintes informações: o As notas de empenhos pagas, 
ordenadas sequencialmente por classificação orçamentária 

(institucional, funcional, programática e econômica) e data, 
demonstrando a classificação orçamentária, a data do pagamento, o 

nome do credor/fornecedor, o número da nota de empenho e o valor 
pago. 

 Os restos a pagar pagos ordenados por conta do plano de contas e 
data, demonstrando a conta do plano de contas, a data do pagamento, 

o nome do credor/ fornecedor, o número da nota de empenho (restos a 
pagar) e o valor pago 

 Os documentos de despesa extra-orçamentária pagos, ordenados por 

conta do plano de contas e data, demonstrando a conta do plano de 
contas, a data do pagamento, o nome e código do credor/fornecedor, o 

número do documento de despesa extra-orçamentária, a fonte de 
recursos e o valor 
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 Permite emissão de relatório mensal, da execução orçamentária por 

elementos de despesa, somando os valores por órgãos de governo, com 
consolidação por unidades de governo e com consolidação por projetos 

e atividades, e que apresente as seguintes informações: elemento de 
despesa, descrição do elemento, despesa orçada inicialmente, créditos 

e anulações realizadas, saldo orçamentário resultante após os créditos e 
anulações, valores empenhados no mês e até o mês, saldo 

orçamentário resultante após o empenhamento, valores pagos no mês e 
até o mês e saldo restante a pagar em cada um dos elementos de 

despesa 

 Permite emissão de relatórios da execução contábil, com resultados 
gerais consolidados, mensalmente e que tenha as seguintes 

informações: código da conta de receita, descrição da conta de receita, 
recebimentos realizados no mês e recebimentos acumulados até o mês  

 Permite emissão de demonstrativo de Fluxo de Caixa mensal, com as 
seguintes informações: saldo anterior e acumulado da disponibilidade 

financeira (caixa e bancos), o total arrecadado das receitas 
orçamentárias e extra-orçamentárias (entradas), o total do desembolso 

das despesas orçamentárias, das despesas extra-orçamentárias e dos 
restos a pagar (saídas) e o total geral do exercício 

 Permite a emissão de relatórios da execução contábil, por unidades de 
governo, contendo o resumo geral da receita, nos moldes definidos pelo 

Anexo 2 da receita, da Lei nº 4.320/1964, com alteração pelo Adendo 
III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985 

 Permite a emissão de relatório da execução contábil, por valores 

empenhados, por valores pagos ou por valores liquidados com a 
possibilidade de escolha do mês ou até o mês, nos moldes definidos 

pelo Anexo 2, da Lei nº 4.320/1964, alterado pelo Adendo III à Portaria 
SOF nº 8 de 04/02/1985 

 Permite a emissão de relatórios da execução orçamentária, com a opção 
de selecionar o mês, nos moldes definidos pelo Anexo 12 da Lei nº 

4.320/1964 (balanço orçamentário) 
 Permite a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, 

nos moldes definidos pelo Anexo 13 da Lei nº 4.320/1964 (balanço 
financeiro) 

 Permite a emissão de relatórios da execução patrimonial, mensalmente, 
nos moldes definidos pelo Anexo 14 da Lei nº 4.320/1964 (balanço 

patrimonial) 
 Permite a emissão de relatórios da execução patrimonial, mensalmente, 

nos moldes definidos pelo Anexo 15 da Lei nº 4.320/1964 

(demonstração das variações patrimoniais) 
 Permite a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, 

nos moldes definidos 
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 Permite a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, 

nos moldes definidos pelo Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964 
(demonstração da dívida flutuante) 

 Permite a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, 
nos moldes definidos pelo SIACE/PCA do TCEMG (comparativo do 

balanço patrimonial) 
 Permite a emissão do quadro de apuração de receitas e despesas, nos 

moldes definidos pelo SIACE/PCA do TCEMG 
 Permite a emissão do demonstrativo das receitas de operações de 

crédito, alienações e convênios, nos moldes definidos pelo SIACE/PCA 

do TCEMG 
 Permite a emissão do demonstrativo das aplicações financeiras, nos 

moldes definidos pelo SIACE/PCA do TCEMG 
 Permite emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de 

governo, com consolidação por unidades orçamentárias e com 
consolidação por projetos e atividades, contendo o comparativo da 

despesa autorizada com a realizada, nos moldes definidos pelo 
SIACE/PCA do TCEMG 

 Permite a emissão de relatórios da execução contábil, com a 
demonstração dos créditos adicionais abertos no exercício, identificando 

a lei autorizativa, o decreto de abertura, a data de abertura, as 
respectivas fontes de recursos e valores, nos moldes do SIACE/PCA do 

TCEMG 
 Permite emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de 

governo e com consolidação das unidades orçamentárias, contendo 

demonstração da despesa orçada, empenhada, liquidada e paga por 
classificação orçamentária até o nível dos elementos de despesa 

 Permite emissão de relatório que demonstre a movimentação 
orçamentária e financeira para determinada fonte, a fim de facilitar a 

prestação de contas específica do recurso recebido.  
 Permitir a emissão do Balancete da Receita, de forma resumida, 

contendo a receita prevista, a arrecadada no mês e até o mês 
 Permite a emissão do Balancete Financeiro mensal, contendo a receita 

orçamentária e extra-orçamentária realizada no mês e até o mês e a 
despesa orçamentária e extra-orçamentária realizada no mês e até o 

mês, e os saldos bancários e do caixa do período anterior e para o 
período seguinte; 

 Possibilita geração de arquivos com extensão CSV, elaborados através 
da codificação de caracteres ISO-8859-1 (ISO LATIN 1), contendo 

informações obrigatórias definidas no Manual do TCEMG para 

atendimento ao Sistema Informatizado de Contas dos Municípios 
(SICOM) 

 Disponibiliza endereço eletrônico, em tempo real, informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
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atendimento a LC 131/2009 e Decreto 7.185/2010, contendo: o quanto 

à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 
decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com 

a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à 

pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o 
caso, ao procedimento licitatório realizado o quanto à receita: o 

lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, 
inclusive referente a recursos extraordinários 

 

PATRIMÔNIO 
 

 Controle do responsável pelos bens patrimoniais e sua devida 
localização 

 Cadastro dos bens móveis de forma individual 
 Inclusão de bens móveis por lote com numeração automática os 

mesmos a partir do último número existente 
 Exclusão de bens móveis 

 Controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, 
sessão e baixa) 

 Emissão de número de etiquetas de controle patrimonial 
 Integração ao sistema contábil permitindo a contabilização automática 

 Registro histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais 
 Movimentação dos bens patrimoniais dentro do sistema pela sua 

respectiva identificação 

 Registro do empenho e nota fiscal referentes ao item 
 Transferência de bens entre os locais de forma individual, parcial ou 

global de itens 
 Incorporação de bens patrimoniais em nível de centros de custo, salas 

e por proprietário, de forma que os bens de terceiros sejam 
gerenciados da mesma forma que os bens próprios 

 Cadastro e incorporação de bens móveis, contendo as informações 
sobre a forma de aquisição e características que identifiquem os bens 

incorporados, suas localizações, responsáveis, menção do empenho e 
classificação contábil dos respectivos sistemas 

 Histórico de bem mesmo após a baixa dos Bens, para posteriores 
consultas 

 Emissão de inventário dos bens patrimoniais 
 Emissão de relatório de Bens Incorporados e Desincorporados 

 Emissão de relatório das Variações Patrimoniais, incluindo as 

depreciações, correções e reavaliações 
 Cadastro de informações complementares utilizados na incorporação 

dos bens 
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 Cadastro e incorporação de bens imóveis, contendo as informações 

sobre a forma de aquisição e características peculiares que 
identifiquem os imóveis 

 Transferência interna de bens sob a guarda de um responsável para 
outro 

 Rotina de valoração dos bens através de reavaliação 
 Transferência dos bens localizados, mas pertencentes a outro setor 

 Emissão de inventário sintético de bens patrimoniais 
 

TESOURARIA  

 
 Possibilita a programação dos pagamentos da despesa, fazendo 

consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária 
 Possibilita o processamento dos pagamentos das despesas 

orçamentárias e extra-ornamentarias, incluindo as respectivas 
contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de 

pagamento por meio de caixa, cheque, ordem bancária/borderô e 
débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos da 

despesa e da conta bancária 
 Possibilita o processamento da arrecadação das receitas orçamentárias 

e extra-ornamentarias, incluindo as respectivas contrapartidas 
financeiras, com opção de entrada por meio de aviso de crédito e 

depósito, fazendo consistência entre a fonte de recursos da receita e 
da conta bancária 

 Permite a emissão de cheques das diversas instituições bancárias em 

que a administração mantenha contas correntes no leiaute 
determinado por cada banco 

 Possibilita a emissão da relação dos cheques emitidos 
 Possibilita a emissão da relação das transferências bancárias realizadas 

 Permite estorno de lançamentos contábeis 
 Permite exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível 

 Permite o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações 
financeiras 

 Permite o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações 
financeiras 

 Permite a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os 
itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, 

inserindo os itens lançados pelo banco e não lançados pela 
contabilidade 

 Permite o controle dos saldos das contas correntes bancárias 

 Permite o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores 
para a efetivação do pagamento 

 Permite a emissão de relatório que demonstre, numa data 
previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos 
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das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as 

seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta de 
receita e os valores arrecadados 

 Permite a emissão de relatório que demonstre, numa data 
previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das 

despesas orçamentárias e extra-ornamentarias e que tenha as 
seguintes informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem 

de pagamento, a classificação da despesa e os valores pagos 
 Permite a emissão de relatório da execução financeira diária ou 

mensal, com a opção de seleção da conta corrente desejada, que 

demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes 
bancárias, com as seguintes informações: código do banco, número da 

conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, 
data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo 

resultante após cada lançamento a débito ou a crédito 
 Permite emissão de relatório da execução financeira por período, após 

conciliação das contas bancárias e encerramento do dia, contendo a 
execução financeira diária de todas as contas correntes e 

movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e 
saídas (orçamentários e extra-orçamentários) 

 Permite emissão de relatório da execução de numerários, do dia ou 
mensal, contendo os resultados de todas as contas correntes e 

movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e 
saídas (orçamentários e extra-orçamentários) de numerário 

(movimento mensal de caixa e bancos) 

 Permite emissão de relatório de conciliação bancária que evidencie a 
movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes 

informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das 
entradas e saídas  

 Permite a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, a 
movimentação (entradas e saída) e os saldos para o período seguinte 

de todas as contas bancárias vinculadas e não vinculadas 
 Permite emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, 

com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre 
todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as 

seguintes informações: 
o  data do lançamento, 

o conta do plano de contas, 
o descrição do lançamento e 

o valores lançados a débito e a crédito. 

 
 Permite emissão do Livro Razão, por intervalos de datas pretendidas, 

com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e 
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que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, 

com as seguintes informações: 
o  código da conta, 

o  descrição da conta, 
o  data do lançamento, 

o  histórico do lançamento, 
o  valores lançados a débito e a crédito e 

o  saldos inicial e final. 
 

SISTEMA DE FROTAS: 

 
Sistema de Controle de Veículos: 

 
 Possuir tabelas parametrizáveis de marcas, categorias, tipos, 

combustíveis, posição das rodas, infrações e classificações das 
mesmas; Possuir rotina de cadastro de motoristas, importando os 

mesmos do cadastro de funcionários do Sistema de Pessoal, para 
acréscimo apenas, de dados adicionais; 

 Possuir rotina de controle de multas onde devem ser informados, no 
mínimo, os seguintes itens: 

a) Código da Infração; 
b) Status da Infração; 

c) Veiculo/Máquina envolvido no delito; 
d) Motorista responsável pelo delito e CNH; 

e) Valores; 

f) Local, data e hora do delito; 
 

 Possuir rotina de controle de abastecimentos, com no mínimo, os 
seguintes itens: 

 
a) Numero do Documento e/ou Numero da Nota Fiscal do 

Abastecimento; 
b) Data e Hora do Abastecimento; 

c) Combustível Utilizado no Abastecimento; 
d) Valor do Combustível Abastecido e Valor Total do Abastecimento; 

e) Odômetro do Veiculo Abastecido; 
 

 Possuir rotina de controle de deslocamento dos veículos onde devem 
ser informados, no mínimo: motorista, veículo, data da saída e 

chegada, percurso utilizado, solicitante, tipo de viagem, 

passageiros; Possuir rotina de cadastramento da documentação do 
veículo, com, no mínimo, os seguintes itens: 

 
a) Número do Chassis; 
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b) Classificação da CNH necessária para dirigir o veículo; 

c) Ano de Fabricação e Modelo, Placa, Cor, Quantidade de Passageiros; 
d) Referência à lotação à qual o veículo está vinculado; 

e) Data de aquisição do veículo; 
f) Capacidade do tanque; 

g) Número de eixos; 
h) Mês de referencia ao Licenciamento e do Seguro obrigatório; 

 
 Possuir rotina para acompanhamento de veículos onde cada 

manutenção deverá conter serviços com seus respectivos itens se 

houver, descrição do problema, oficina utilizada e status; 
 Possuir rotina de controle de pneus, onde cada pneu deverá ser 

identificado por um código único e disposto em sua respectiva 
posição em relação ao veículo (dianteiros e traseiros, à esquerda ou 

à direita); 
 Possuir rotinas parametrizáveis que emitam avisos acerca de: 

proximidade de vencimento do seguro obrigatório, CNHs à vencer; 
 Permitir o Cadastramento de Pessoas Físicas e Jurídicas; Possuir 

rotina de cadastramento de Passageiros onde os mesmos podem ser 
importados do Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas; 

 Possuir relatório de abastecimentos, motoristas, veículos 
 

4. DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS 
 

4.1. As consultas serão formuladas pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA nos dias úteis, no horário de: 8.30 às 12:00 e das 13:00 
às 18:00 horas. 

 
4.1.1. As consultas poderão ser formuladas por escrito, via correio, 

fax ou por meio eletrônico, e oralmente, pelo telefone ou 
pessoalmente na sede da CONTRATADA, sendo as respostas orais 

imediatas e as por escrito dadas no prazo máximo de cinco (05) dias 
úteis após o recebimento da consulta por escrito, ressalvados os 

casos complexos cujo prazo será definido entre as partes. 
 

4.1.2. O CONTRATANTE poderá formular consultas que demandem 
até 25 (vinte e cinco) horas mensais de atendimento, nas áreas 

especificadas no item 1, compreendendo: 

a) Consulta oral por telefone equivale sempre a meia hora; 

b) Consulta oral pessoal equivale sempre a duas horas; 

c) Consulta escrita equivale sempre a duas horas e meia. 
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4.2. O assessoramento técnico referido no subitem 2.2, será realizado em 

uma visita técnica, correspondente a 08 (horas) horas mensais, com 
prévio agendamento realizado em comum acordo entre as partes e será 

executado por um profissional legalmente habilitado, com experiência 
comprovada na área de finanças públicas, de maneira a garantir a realização 

dos serviços constantes no subitem sob comento. 
 

4.2.1. Poderá ser solicitado da CONTRATADA, sem ônus adicional para o 
contratante, relatório sobre questões específicas que surjam durante o 

desenvolvimento das atividades descritas no subitem 2.2. 

4.3. As orientações técnicas referidas no subitem 2.3 serão feitas através 
de boletins informativos, cartas circulares, ofícios ou correspondência 

eletrônica, devendo ser endereçados tanto aos setores de contabilidade e 
tesouraria, quanto ao ordenador de despesas. 

4.4. Áreas a serem atendidas pelo sistema de informações eletrônico de 
dados: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução 

orçamentária, compras, licitações e gerenciamento de contratos, 
almoxarifado, patrimônio e pessoal. Exige-se a mínima integração 

entre os sistemas. 

3.4.1. Na instalação do sistema de informações eletrônico integrado de 

dados deverão ser observadas as seguintes condições: 

 

4.4.1.1 – Os softwares deverão possuir no mínimo: banco de dados, 
“runtime” (caso necessário) e software de gerenciamento de dados. 

 

4.4.1.2. O sistema de informações eletrônico integrado de dados 
deverá trabalhar no servidor que utilize sistema operacional Windows, 

com padrão de acesso cliente-servidor e uma estimava de acesso 
simultâneo de até 06 (seis) usuários, sem perda significativa de 

desempenho e atendendo áreas com os requisitos exigidos no item 
anterior. 

 
4.4.1.3. A cessão das ferramentas necessárias, com respectivas 

licenças em nome da CONTRATANTE, em nível das estações de 
trabalho, para utilização do sistema ofertado. 

 
4.4.1.4. A instalação de um computador da CONTRATANTE, como 

servidor, e demais estações, se necessário, e seus respectivos 
periféricos que forem inerentes ao ideal funcionamento do sistema 

contratado. 
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4.4.1.5. A implantação do sistema na estrutura atual da 

CONTRATANTE, bem como suas atualizações, em decorrência de 
alterações na legislação, ficarão a cargo da CONTRATADA, inclusive 

as despesas decorrentes. 
 

4. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1. Empreitada por preço certo e global 

5. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

5.1. Tipo Técnica e Preço. 

6. DO FUNDAMENTO 

6.1. Lei Federal nº 8666/93, com suas alterações posteriores. 
 

7. FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
7.1. Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATANTE 

designará um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato; 

 
7.2. A CONTRATADA deverá manter um representante para contatos e 

esclarecimentos com a CONTRATANTE; 
 

7.3. A área competente para supervisionar e fiscalizar o objeto desta 
licitação será o Gabinete do Prefeito. 

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

8.1 - O prazo para execução dos serviços será até 31/12/2018, iniciando-

se na data da assinatura do contrato. 
8.2 – O prazo contratual poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos até o limite permitido pelo art. 57 inciso II da Lei Federal 
8.666/93, mediante termo aditivo, desde que não ultrapasse o valor limite 

para a modalidade “Tomada de Preços”. 
8.3. Ocorrendo à prorrogação do contrato, esta far-se-á através de termo 

aditivo, reservando-se a CONTRATANTE o direito de exigir, durante a 
prorrogação, o mesmo atendimento definido no contrato inicial. 

9. REAJUSTAMENTO 
 

9.1. - O preço contratual, obedecida a periodicidade de um ano 
disposta no “caput” do art. 28 da lei nº 9069/95 será reajustado 

mediante a aplicação da variação do IGP-M no período ou outro índice 
que venha a substituí-lo. 
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10 . Forma de pagamento 

O pagamento da concretização desta licitação será mensal e efetuado pelo 

Setor financeiro da PREFEITURA, por processo legal, no prazo de 10 (dez) 
dias após a apresentação da Nota Fiscal, com o devido recebimento pelo 

Setor responsável do serviço contratado, mediante apresentação da CND 
do INSS e FGTS 

11. Dotação orçamentária: 

3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009 00.01.00 MANUTENÇÃO DOS 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

12. DISPOSIÇÃO FINAL 
 

12.1. A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar à CONTRATANTE, em tempo hábil, qualquer alteração que 

possa comprometer a manutenção do contrato. 

12.2. Os serviços deverão ser prestados pela CONTRATADA de maneira a 

garantir a não interrupção dos trabalhos, em atendimento as normas 
contratuais, não podendo ser cessado unilateralmente sem que haja 

motivação legal por parte da CONTRATANTE. 

 

Arantina, ____ de _________ de 2018 
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ANEXO II 

 

MODELO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA, CNPJ nº. 
17.952.508/0001-92, situada na Rua Juca Pereira, 31- Centro, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, Senhor FRANCISCO CARLOS 
FERREIRA ALVES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 

RG nº. _______________, portador do CPF nº. _________________, no 
uso e gozo de suas atribuições e prerrogativas legais, designada 

simplesmente CONTRATANTE e a empresa 
.................................................., Inscrita no CNPJ sob o n.º 

......................................... adiante denominada simplesmente 
CONTRATADA, com sede à ..............................................., Nº......., na 

cidade de ...................., Estado de MG, CEP .............. neste ato 
representada por seu representante legal  Sr......................................, 

CIC/MF ......................................, RG/MG .........................., tem justo 

e contratado a execução dos serviços de contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de Consultoria e Assessoria 

Contábil para Administração Pública, na área de finanças públicas, 
incluindo cessão de uso de softwares para o desenvolvimento dos 

trabalhos correlatos (almoxarifado, frotas, compras, contabilidade e 
patrimônio), precedido de processo licitatório nº ___/2018, na modalidade 

Tomada de Preços nº ___/2018,  e de acordo com as cláusulas e 
condições seguintes, as quais se obrigam por si e por eventuais 

sucessores:  

PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 

 
1.1 - O presente contrato se fundamenta nas disposições da Lei n. 

8666/93 e suas alterações posteriores. 
 

SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS 

 
2.1 - Independentemente de transcrição integra o presente instrumento, 

como se nele estivessem fielmente transcritos, o instrumento convocatório 
e seus anexos e as propostas técnica e de preços da CONTRATADA. 

 

TERCEIRA - DO OBJETO 

3.1 – A CONTRATDA obriga-se prestar serviços de Consultoria e 
Assessoria Contábil para Administração Pública, na área de finanças 

http://www.arantina.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA 
                                     ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Rua Juca Pereira, n° 31- Centro CEP: 37360-000 – CNPJ n° 17.952.508/0001-92 

http://www.arantina.mg.gov.br – arantina@arantina.mg.gov.br 

 

 

 

 

49 

 

públicas, incluindo cessão de uso de softwares para o desenvolvimento 

dos trabalhos correlatos (almoxarifado, frotas, compras, contabilidade e 
patrimônio), conforme justificativas e condições delimitadas no edital da 

Tomada de Preços n____/2018 e seus demais Anexos. 

QUARTA - DO PRAZO 

 
4.1 - O prazo para execução dos serviços será até 31/12/2018, iniciando-

se na data da assinatura do contrato. 
4.2 – O prazo contratual poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos até o limite permitido pelo art. 57, inciso II, da Lei Federal 

8.666/93, mediante termo aditivo, desde que não ultrapasse o valor limite 
para a modalidade “Tomada de Preços”. 

QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 

5.1 - A fiscalização da execução deste instrumento ficará a cargo da 
CONTRATANTE por servidor especialmente designado para esse fim, 

que, entre outras, terá a atribuição de atestar a realização do objeto de 
conformidade com o previsto neste instrumento. 

5.2 - A fiscalização fica impedida de encaminhar para pagamento 
documentos de cobrança que não atendam rigorosamente às condições 

previstas neste instrumento, sendo certo que qualquer tolerância ou 
mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não 

representará, jamais, novação ou alteração do que ficou pactuado. 

 

SEXTA - DOS PREÇOS, REAJUSTAMENTOS E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO. 
6.1 - Pela prestação do serviço estipulado no item 3.1 e seus subitens a 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ ............... 
(.........................) em parcelas mensais de R$ ....................... 

(............................) 

6.2 - Os preços são considerados completos e abrangem mão de obra, 

lucro, tributos de qualquer espécie, tarifas e obrigações trabalhistas e 
fiscais, não podendo, em conseqüência, em qualquer fase da execução 

deste instrumento, ser exigido o seu complemento sob qualquer 
fundamento. 

6.3 - O valor mensal dos serviços poderá ser reajustado após a vigência 
contratual de 12 (doze) meses. 

6.4 - Decorrido o prazo previsto no item 4.1, o preço mensal do serviço 
será corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV ou outro índice que venha 

a substituí-lo por força de determinação governamental. 
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6.5 - Para efetivação do pagamento caberá a CONTRATADA emitir Notas 

Fiscais, em moeda corrente do país, referente aos serviços executados ao 
CONTRATANTE. 

6.6 - Após a apresentação do documento de cobrança pelo adjudicatário a 
PREFEITURA terá o prazo de 05 (cinco) dias para proceder ao pagamento. 

6.7 - No caso de não haver o pagamento na data prevista no item 
anterior, será devida à CONTRATADA a atualização monetária entre a 

data prevista de pagamento e sua efetiva realização, de acordo com a 
variação “pró-rata die” do IPCR (FGV) ou de outro índice que venha 

substituí-lo oficialmente. 

 

SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DA 

CONTRATANTE 
7.1 - A CONTRATADA obriga-se: 

a)  Não transferir ou subcontratar a terceiros o objeto do presente 
contrato, no todo ou em partes. 

b) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorrer na 
constituição da CONTRATADA, 

c) Apresentar, sempre que solicitado, e juntamente com as Notas fiscais 
emitidas mensalmente, o certificado de regularidade junto à Seguridade 

Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
devidamente atualizadas; 

d) Manter durante toda a execução do objeto as condições de habilitação e 
qualificação exigidas. 

e)  A CONTRATADA se obriga, também, a comunicar à CONTRATANTE, 

em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, qualquer 
ocorrência anormal verificada na execução do contrato que possa 

resultar eventual atraso no prazo contratual. 

7.2 – A CONTRATANTE obriga-se: 

a) Aplicar ao prestador de serviço, penalidades quando for o caso; 
b) Prestar toda e qualquer informação, solicitada pelo prestador de 

serviço, necessária à perfeita execução do contrato; 
c) Efetuar o pagamento ao prestador de serviço, após a confirmação 

dos serviços prestados; 
d) Notificar, por escrito, ao prestador de serviço da aplicação de 

qualquer sanção; 
e) Fiscalizar a execução do serviço na forma exigida no Edital. 
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OITAVA - DA EXONERAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES 

 
8.1 - As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar 

de caso fortuito ou de força maior, assim entendido os fenômenos 
naturais tais como inundações e outros, ou decorrentes de atos 

governamentais, tais como embargos, estados de sítio e outras ou 
quaisquer circunstâncias alheias às vontades das partes, imprevisíveis, 

sempre na medida que impeçam ou retardem o cumprimento das 
respectivas obrigações. 

8.2 - À parte cuja prestação for impedida ou retardada por quaisquer dos 

fatos ou atos acima mencionados deverá imediatamente comunicar e 
provar a ocorrência a outra parte, por escrito, expondo-lhes as razões 

pelas quais está compelida a sustar ou retardar a execução do pactuado. 

8.3 - Cessado o impedimento, retorna-se a execução do objeto, 

prorrogando-se o prazo contratual de tantos dias quantos tiverem sido os 
de sua paralisação, ressalvada à CONTRATANTE, se o período de 

paralisação tiver sido superior a 10% (dez por cento) do prazo pactuado, 
a faculdade de o rescindir. 

 

NONA - DA RESCISÃO 

9.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer 
uma das hipóteses previstas no art. 78 da Lei n. 8666/93. 

 

9.2 - A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no artigo 79 da 

mesma lei. 

 

DÉCIMA - DO VALOR 

10.1 - Dá-se ao presente contrato o valor de R$ .................... 
(.............................). 

 

DÉCIMA PRIMEIRA - DAS FONTES DE RECURSOS 

11.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da 
dotação sob o nº: 

 
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009 00.01.00 MANUTENÇÃO DOS 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
 

11.2 - Nos exercícios futuros as despesas correrão à conta da dotação 
orçamentária prevista no orçamento para atender a dispêndio da mesma 

natureza. 
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DÉCIMA SEGUNDA  - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na 

proposta ou no contrato, a PREFEITURA poderá aplicar à adjudicatária ou 
contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, sem 

prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis.  
 

10.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas 
decorrentes do descumprimento previsto no item anterior: 

 

10.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de 
atraso, sobre o valor do contrato; 

 
10.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de 

atraso superior a 10 (dez) dias, com o conseqüente cancelamento do 
mesmo; 

 

10.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, no caso da 

adjudicatária,  injustificadamente, desistir da contratação. 

 

10.3 - O valor das multas aplicadas, após regular processo 
administrativo, será descontado do pagamento devido pela CONTRATANTE 

ou poderá ser pago por meio de guias próprias, emitidas pelo DEMAE, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 

notificação para o pagamento. 

 

10.4 - As penalidades previstas neste edital poderão deixar de ser 

aplicadas, total ou parcialmente, a critério da Administração Municipal, se 
entender a justificativa apresentada pela Contratada como relevante. 

 

DÉCIMA  TERCEIRA –  DO REGIME DE EXECUÇÃO 

13.1 – Empreitada por preço certo e global 

 

DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
14.1 - Fica eleito o foro da cidade de ANDRELÂNDIA, Estado de Minas 

Gerais com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, como competente para dirimir qualquer questão decorrente da 

execução deste instrumento. 
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DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - A CONTRATADA, ainda que demandada administrativa ou 
judicialmente, não poderá opor à CONTRATANTE qualquer tributo, seja 

federal, estadual ou municipal, incidente sobre mão de obra e materiais 
empregados no objeto, correndo a sua conta exclusiva os pagamentos que 

sob esses títulos houver sido feito, e de processos que contra si houver 
sido instaurado, não sendo aceita qualquer cobrança onerada de tais 

encargos, ainda que por sua própria natureza sejam suscetíveis de 
translação. 

15.2 - Ocorrendo quaisquer uma das hipóteses previstas no artigo 65 da 

Lei n. 8666/93, a CONTRATANTE se reserva o direito de acrescer ou 
reduzir, mediante autorização específica, o objeto do presente 

instrumento estipulando-se, na ocasião, preços, prazos e todos os demais 
elementos indispensáveis à perfeita caracterização da alteração, tudo 

regulado em termo aditivo assinado pelas partes.  

15.3 - São resguardados os direitos da CONTRATANTE, previstos no arts. 

58 e 78 da Lei 8.666/93, nos casos de rescisão contratual regulada pelos 
artigos 77, 78 e 79 do mesmo dispositivo. 

E por estarem justos e contratados, em testemunho do que ficou 
estabelecida, à parte assinam o presente instrumento, digitados e 

imprimido em 2 (duas) vias de igual forma e teor, na data adiante 
mencionada, para todos os fins de direito. 

Arantina, ............. de _____________de 20____ 

__________________________ 

CONTRATANTE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

____________________________

___ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS 

_____________________________ 
Nome 

Identidade 

_______________________________ 
Nome 

Identidade    
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ANEXO III 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº  

TOMADA DE PREÇOS Nº  

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES 
CONTRATUAIS 

  

  

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa 

___________________________________________________________

_____participante da Licitação, realizada pela PREFEITURA, na 

modalidade Tomada de Preços nº ___/2018, sob o regime de empreitada 

por preço global, Processo ___/2018, manterá durante a vigência 

contratual, instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados, com 

experiência profissional comprovada em supervisão e execução de 

serviços de natureza compatível com o objeto do presente edital e 

disponíveis para a realização do objeto licitado.  

   

____________, ___ de _______________ de 2018. 

   

________________________________________ 

(representante legal) 
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OBS.: Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que 

identifique a proponente. 

 

ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO EMPREGADOR 

 
PESSOA JURÍDICA 

 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N. º _____/_____. 
TOMADA DE PREÇOS N. º _____/______. 

 
 

............................................................................................., 
inscrito no CNPJ n.º ........................................, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) 
.............................................................................................., 

portador da Carteira de Identidade n.º ................................... e do CPF 
n.º ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição da República, 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............................................... 

........................................................... 
Assinatura, qualificação e carimbo 

(Representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. º_____/______. 
TOMADA DE PREÇOS N.º _____/________ 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 
 

 
 

 
  (Nome da Empresa)_______, CNPJ ______________, 

sediada____(endereço completo)_________, declara, sob as penas da 

Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório - Licitação n.º ____./2018 - 

Modalidade Tomada de Preços n. _____/2018, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

  Local e data 
 

 
  (a)________________________________________ 

         Identificação do declarante 
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ANEXO VI. 

 
 

 
MODELO DE ATESTADO DO SOFTWARE 

 
 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º  _____/______. 

TOMADA DE PREÇOS N.º _____/______. 
 

 
 

ATESTADO DO SOFTWARE 
 

 
 

.............................................................................
................, Inscrito no CNPJ n. º ........................................, Por 

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

portador da Carteira de Identidade n.º ................................... e do CPF 
n.º ............................................, ATESTA, ser titular do uso do 

SOFWTARE ________________, destinado aos Serviços de Finanças e 

Contabilidade do DEMAE, nas áreas de almoxarifado, frotas, 
compras, contabilidade/tesouraria e patrimônio, conforme 

justificativas e condições delimitadas no presente edital e seus 
demais Anexos, possuindo poderes necessários ao perfeito atendimento 

às exigências da licitação e que assume o compromisso de realizar as 
adequações necessárias a perfeita execução do SOFTWARE  em 

atendimento as exigências da licitação Tomada de Preços nº___/2018 . 
 

 
Local  e data 

Assinatura: _________________________________ 
                      (identificação do cargo do assinante) 

 
 

 

 
Observação: O atestado com firma reconhecida 
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ANEXO VII                                                                                                                                                                   

PROPOSTA DE PREÇOS 

LICITAÇÃO Nº ___/____ 

Modalidade Tomada de Preços 

PROPONENTE 

Razão Social: 

Logradouro: Nº Bairro: 

Cidade: UF: CEP: Tel: 

CNPJ:  Inscrição Estadual: 

 
Para execução dos serviços de consultoria e Assessoria Contábil para 

Administração Pública, na área de finanças públicas, incluindo cessão de 
uso de softwares para o desenvolvimento dos trabalhos correlatos 

(almoxarifado, frotas, compras, contabilidade e patrimônio), conforme 
justificativas e condições delimitadas no edital e seus demais Anexos, 

relativos à Licitação em referência propomos o preço global anual e 
mensal, respectivamente, de : 

 
R$ ______(________)   –  preço anual  (valor por extenso) 

 
R$  ______(________)  –  preço mensal  (valor por extenso) 

 
 

VALIDADE DA PROPOSTA 

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias 
 

Local (sede): Data:  
 

DECLARAÇÃO  CARIMBO DO CNPJ 

Declaro ter tomado conhecimento do 

instrumento convocatório relativo à licitação 
em referência, estar ciente dos critérios de 

julgamento do certame e do  pagamento 
estabelecidos para remunerar a execução do 

objeto licitado. 

  

Assinatura: 
 

  

Nome:   

Cargo:   

Identidade:   

CPF:   
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º  _____/______. 

TOMADA DE PREÇOS N.º _____/______. 
 

 

PROCURAÇÃO 
OUTORGANTE 

(Razão Social) ____, CNPJ ___________, com sede à (logradouro), n.º 
_____, bairro _______, na cidade de ____________, Estado de ______ 

por seu representante legal infra assinado Sr __________________, 
(nacionalidade) , (profissão), identidade n.º ___________, expedida por 

_______, CPF ________ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro 
________ na cidade de ________________, Estado de 

_________________ 

OUTORGADO 

Sr __________________, (nacionalidade) , (profissão), identidade n.º 
___________, expedida por _______, CPF ________ residentes à 

(logradouro), n.º ____, bairro ________,  na cidade de 
________________, Estado de _________________ 

PODERES 

para representá-lo na Licitação n.º ___/20__ promovida pelo DEMAE de 
____________, podendo o dito procurador, participar de todos os atos do 

certame, assinar atas, recibos e outros documentos, acordar, discordar, 
desistir, renunciar, transigir, impugnar,  reconvir,  recorrer, representar e 

funcionar junto à Comissão de Licitação no que for necessário 

 

Local e data  

_________________________ 
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ANEXO IX 
 

RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO 
 

 
Proponente:_________________________________________________

______ 

CNPJ:______________________________________________________

______ 

Processo Licitatório n. ____/2018 
Tomada de Preços n. _____/2018 

 
DECLARAÇÃO 

 
Pela presente declaramos ter disponibilidade do 

pessoal técnico abaixo relacionado, todos os contadores habilitados e 
ativos, como o compromisso de utilizá-los na execução dos serviços e 

consultoria e assessoria contábil para a contratante, durante o tempo que 
vigorar o contrato, caso nossa empresa seja vencedora do certame. 

 

Nome do profissional Vínculo Inscrição CRC  

   

   

 

Outros profissionais (não contadores) que compõem a equipe técnica 

Nome do profissional Vínculo Profissão/Atividade 

   

   

 

 

 
Local e Data 

 
 

........................................................................ 
(assinatura) 
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ANEXO X 

 
Orçamento Médio Estimado 

 
Conforme cotação de mercado realizado pelo Setor de Compras da 

PREFEITURA. 
 

N° Item Cód. Descrição Und. Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Tot. 

0001 0 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL 

PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NAS 

ÁREAS DE FINANÇAS PÚBLICAS, INCLUSIVE 

SOFTWARES PARA DESENVOLVIMENTO 

DOS TRABALHOS CORRELATOS. 

MÊS 7,0000 7.381,0975 51.667,68 

Total Geral ==> 51.667,68 
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ANEXO XI 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2018 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2018 

 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 
 

(Nome, razão social____________________, inscrita no CNPJ 
nº_____________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(a) ______________________________), portador (a) da Carteira de 
Identidade nº_____________ e do CPF nº ______________________, 

DECLARA, para fins do disposto no item XIV do Edital da Tomada de 
Preços nº___/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da Lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos 
da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos 

no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº123/06. 
 

 
_____________________, ___ de _________________ de ____. 

(Local e data) 

 
 

 
 

__________________________________ 
(Representante Legal) 
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ANEXO XII 

 
MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 

 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de Consultoria e Assessoria Contábil para Administração Pública, na área 

de finanças públicas, incluindo cessão de uso de softwares para o 
desenvolvimento dos trabalhos correlatos (almoxarifado, frotas, compras, 

contabilidade e patrimônio), conforme justificativas e condições 

delimitadas no presente edital e seus demais Anexos. 
. 

Senhores: 
 

Após tomarmos conhecimento de todos os requisitos exigidos do Edital, 
apresentamos nossa proposta técnica objetivando concorrer a contratação 

dos serviços: 
 

 
1 -  IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA 

 
Profissional 1: 

Nome:______________________________________________________
_____ 

Vinculo: 

________________________________________________________ 
Faculdade: 

_______________________________________________________ 
Tempo de exercício da profissão: 

______________________________________ 
Tempo de experiência coma a Administração 

Pública:_____________________ 
Inscrição CRC: 

___________________________________________________ 
Especialização Acadêmica: 

__________________________________________ 
 

 
Profissional 2: 

Nome:______________________________________________________

_____ 
Vinculo: 

________________________________________________________ 
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Faculdade: 

_______________________________________________________ 
Tempo de exercício da profissão: 

______________________________________ 
Tempo de experiência coma a Administração 

Pública:_____________________ 
Inscrição CRC: 

___________________________________________________ 
Especialização Acadêmica: 

__________________________________________ 

 
Profissional 3: 

Nome:______________________________________________________
_____ 

Vinculo: 
________________________________________________________ 

Faculdade: 
_______________________________________________________ 

Tempo de exercício da profissão: 
______________________________________ 

Tempo de experiência coma a Administração 
Pública:_____________________ 

Inscrição CRC: 
___________________________________________________ 

Especialização Acadêmica: 

__________________________________________ 
 

2 -  EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE 
 

2.1 – Tempo de atividade da sociedade em serviços de Consultoria e/ou 
Assessoria Contábil para Administração Pública ou Privada, conforme 

comprovação em anexo. 
 

Quesito I – Tempo de atividade da empresa 

Data de início da 
atividade 

Tempo (anos 
completos) 

Documento Pontos: 

    

 
2.2 – Relação de atestados, declarações e certidões de serviços prestados 

pelo proponente e sua equipe técnica para órgãos públicos ou privados. 
 

Quesito II – Experiência de Assessoria e Consultora Contábil 

Órgão 
atendido 

Prestador Vínculo Período Documentos Pontos 
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Sub-total  

  

2.3 – Relação dos comprovantes do exercício de magistério em 
instituições de ensino superior (IES) pelos integrantes da equipe técnica. 

 

Quesito III – Experiência Acadêmica Docente 

Profissional/Professo

r 

IE

S 

Curso/Disciplin

a 

Anos 

letivo
s 

Documento

s 

Ponto

s 

      

      

      

      

      

      

Sub-total  

 
 

3 -  Capacidade da equipe técnica 

 
3.1 – Identificação da capacidade acadêmica dos membros da equipe 

técnica 
 

Quesito VI – Capacitação dos profissionais da equipe 
técnica 

Nome do 

profissional 

Grau Curso Documentos Pontos 

     

     

     

     

     

Sub-total  
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3.2 Comprovação de atualização profissional da equipe técnica do 

proponente – Relação de certificados de participação em congressos, 
seminários e simpósios. 

 

Quesito V – Participação em Congressos e Seminários 

Nome do 

profissional 

Promotor Evento/Temas Documentos Pontos 

     

     

     

     

     

Sub-total  

 
3.3 - Comprovação de atualização profissional da equipe técnica do 

proponente – Relação de certificados de participação cursos de extensão, 
atualização, capacitação ou aperfeiçoamento. 

 

Quesito VI – Participação em cursos 

Nome do 

profissional 

Promotor Curso/Tema Documentos Pontos 

     

     

     

     

     

Sub-total  

 
4 -  Produção intelectual profissional 

 
Relação de livros, monografias e artigos técnico-profissionais publicados, 

de autoria dos membros da equipe ténica do proponente 
 

 

Quesito VII – Publicações 

Espécie Profissional 

Autor 

Titulo/Editora/Local 

da Publicação 

Documentos Pontos 

     

     

     

     

     

Sub-total  
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_____________________, ___ de _________________ de ____. 
(Local e data) 

 
 

 
 

__________________________________ 

(Representante Legal) 
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