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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017 – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE DE GESTAO E QUE ATENDA AO SICOM, BEM COMO 
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES.

- Empresa/Firma__________________________________________________
- CNPJ________________________________________________________
- Endereço____________________________________________________

-E-mail_________________________________________________________
- Cidade_________________Estado _________  CEP.: _______________
- Telefone ________________     Fax __________________________- 
Representante para Contato_______________________________________

DECLARAÇÃO
Retiramos junto a Prefeitura Municipal de Felício dos Santos - MG cópia 
do instrumento convocatório da Licitação acima identificada. 

Local: __________________, ____ de __________________ de _________.

_______________________________________________________________
____________________________

Assinatura Legível - CPF ou RG

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre a Divisão de Licitação deste Município 
e essa Empresa/firma, solicito de V.Sa. preencher o recibo de entrega do 
edital e remeter ao Setor responsável por meio do E-mail: 
fslicita@gmail.com  

A não remessa do recibo exime a Divisão de Licitações da comunicação 
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais.

Prefeitura Municipal de Felício dos Santos
Comissão Permanente de Licitação
Rua Feliciano Canuto, nº 73, Centro
39.180.000 – Felício dos Santos/MG
Fone/Fax: (38) 3523-1281
e-mail: fslicita@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE FELÍCIO DOS SANTOS-
MG 
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EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 

PROCESSO LICITATÓRIO 005/2017

MODALIDADE TOMADA DE 
PREÇO 

001/2017

TIPO Menor preço por item

1ª SESSÃO PÚBLICA 06/02/2017 às 10:00hs

DATA LIMITE PARA ENTREGA 
DOS ENVELOPES Nº 01 Nº 02.

06/02/2017 às 10:00hs

OBJETO DO CERTAME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÁBEIS COM FORNECIMENTO 
DE SOFTWARE DE GESTAO E QUE ATENDA 
AO SICOM, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE 
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM 
LICITAÇÕES

VISITA TÉCNICA NÃO 
OBRIGATÓRIAAGENDADA

Até o dia 03/02/2017, mediante prévio 
agendamento junto ao Departamento de 

Administração

DO FORNECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E INFORMAÇÕES

1 - O Edital poderá ser retirado, gratuitamente, em dias úteis, das 08h00min horas às 
17h00min horas, junto à Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Feliciano 
Canuto, n° 73, sala do Setor de Compras e Licitações, Prédio da Prefeitura Municipal, bairro 
centro, Felício dos Santos/MG ou pelo email: fslicita@gmail.com.
2 – Os esclarecimentos prestados às empresas licitantes, bem como eventuais alterações 
no edital, serão informados pelos emails cadastradas e publicados nos diários oficiais do 
município, qual sejam Diário Oficial dos Municípios Mineiros e Quadros de Avisos da 
Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de Felício dos Santos, não podendo as licitantes, 
em qualquer hipótese, alegarem desconhecimento dos mesmos. 
3 – Local e horário para esclarecimentos e informações às Licitantes: Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Rua Feliciano Canuto, n.º 73, sala do Setor de Compras e 
Licitações, Prédio da Prefeitura Municipal, bairro centro, Felício dos Santos/MG, em dias 
úteis, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min, através do telefone: (38) 
3523-1281/1225 e e-mail fslicita@gmail.com
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

O MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS - MG, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que fará realizar, na sede da 
Prefeitura Municipal de Felício dos Santos - MG, situada na Rua Feliciano Canuto, nº 
73, nesta cidade, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, com exigência de 
subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, para A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE DE GESTAO E QUE ATENDA AO SICOM, BEM COMO 
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES. O 
certame será regido nos termos do que dispõe a Lei nº 8666, de 21/06/93 e suas 
alterações posteriores, e a Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e mediante as 
condições estabelecidas no presente instrumento convocatório.

Os envelopes n° 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e n° 02 – 
PROPOSTA COMERCIAL, conforme item 02 deste Edital, serão recebidos até o dia 
06/02/2017, às 10:00hs (horário local), na Sala de Sessões situada na Rua 
Feliciano Canuto, nº 190, centro, Felício dos Santos/MG, ocasião em que serão 
recebidos os envelopes n.º 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e n.º 02 – 
PROPOSTA COMERCIAL, e iniciada a sessão pública.

DATA DA VISITA TÉCNICA(NÃO OBRIGATÓRIA): será realizada até o dia 
03/02/2017, das 08:00 às 15:00 hsdevendo o dia e horário ser previamente 
agendado, sendo o agendamento solicitado pelo telefone (38) 3523-1025.A 
empresa interessada em participar da Visita Técnica deverá credenciar pessoa 
para tal ato, ao qual será apresentado ao profissional nomeado pelo Município 
para acompanhamento. 

1 – DO OBJETO

1.1 – A presente Tomada de Preço tem por objetivo a seleção e a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÁBEIS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO E QUE 
ATENDA AO SICOM, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA 
ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES, conforme especificações constantes no 
Projeto Básico, Anexos II a V.

1.2 - O prazo de execução do objeto do contrato dar-se-á da seguinte forma:

a) no primeiro dia útil, após a assinatura do contrato, a contratada deverá adotar 
todas as providências necessárias para iniciação da execução da obra, tais como: 
apresentação do corpo técnico de profissionais, com a devida qualificação mínima 
exigida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

b) após a conclusão das exigências contidas na alínea anterior a administração 
emitirá Ordem de Serviço, determinando o início da prestação de serviços;

2. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE.
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2.1. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser 
comprovada mediante apresentação da seguinte documentação: 
2.2. Nos termos do art. 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, para obterem tratamento 
diferenciado e simplificado na licitação, os licitantes deverão comprovar a condição 
de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas mediante a 
apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão 
equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 
123/2006. 
2.2.1. As certidões descritas no itens 2.2 apresentadas após o dia 31 de janeiro do 
corrente ano, terão obrigatoriamente que ter sido emitidas no exercício em curso. 
(AS REFERIDAS DECLARAÇÕES DEVERÃO ESTAR FORA DOS ENVELOPES).
2.3. As MEs ou EPPs poderão apresentar Declaração de enquadramento nos 
termos da Declaração Anexo VIII.
2.4. Poderá o licitante apresentar envelope através da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando a licitante 
obrigada a apresenta-los até a hora e data estabelecida no preâmbulo, e na forma 
prevista neste Edital;
2.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
2.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado, as mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
2.5.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.2.1., 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação. 
2.6. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate 
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
2.6.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
2.6.1.1. Sorteio entre as empresas classificadas; 
2.6.1.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem2.6.1.1, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 2.6, na ordem classificatória, para 
o exercício do mesmo direito. 
2.6.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 
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2.6, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 

3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 – As empresas do ramo de prestação de serviços contábeis, devidamente 
registradas na Entidade Profissional Competente (CRC), bem como as empresas do 
ramo de prestação de serviços Administrativos devidamente registradas no CRAe 
cadastradas no Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Felício dos 
Santos - MG ou que cumpram as exigências da Lei 8.666/93 para tal expediente até 
o terceiro dia anterior ao da abertura dos envelopes com a documentação, 
observada a qualificação necessária e o horário de expediente desta repartição 
pública (das 8h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min, de segunda a 
sexta feira).
3.2 – Para participação no certame, a licitante deve apresentar sua documentação 
para habilitação e proposta comercial em envelopes distintos, lacrados e ostentando, 
a seguinte identificação:

MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS - MG
ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA 

HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017

(RAZÃO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA 
LICITANTE, CNPJ E ENDEREÇO 

COMPLETO)

MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS - MG
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

COMERCIAL
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017

(RAZÃO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA 
LICITANTE, CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO)

3.3 – Nos envelopes supracitados, além da documentação necessária, 
preferencialmente numerada, solicita-se fazer constar sumário indicador das folhas 
em que se localizam as comprovações exigidas.

3.4 – Nos termos do item 03 deste Edital, apenas será permitido à empresa licitante 
um único representante, devidamente identificado e credenciado, mediante 
documento que o habilite a representá-la na presente Tomada de Preços, autorizado 
a intervir no procedimento licitatório e responder por sua representada, para todos 
os efeitos.
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3.5 – Cada licitante deverá apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a 
qualquer pretexto a participação na proposta de outra licitante.

3.6 – Serão desconsiderados documentos ou propostas recebidas mediante 
telegrama, fac-símile ou e-mail.

3.7 – Não poderão participar da presente licitação, empresas ou profissionais:
3.7.1 – Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concordata, concurso 
de credores, dissolução ou liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no 
país e aquelas que estejam temporariamente suspensas de participar em licitação e 
impedidas de contratar com o Município de Felício dos Santos - MG, ou, ainda, que 
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com Administração 
Pública;

a) Em decorrência desta condição, as licitantes deverão firmar declaração de que 
não existe, até o momento da apresentação da proposta, fato impeditivo de sua 
habilitação no certame, conforme modelo constante do Anexo III.

3.7.2 – Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação;

3.7.3 – Que tenham sido responsáveis técnicos pela elaboração de projetos 
referentes aos serviços em tela.

3.8 – A participação da licitante na presente Tomada de Preços implica na plena 
aceitação das exigências editalícias:

3.8.1 – Estar ciente das condições da licitação, assumir a responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer 
informações complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação do 
Município de Felício dos Santos - MG;

3.8.2 – Estar ciente de que o prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias contados da data estipulada para sua entrega.

3.8.3 – ESTAR CIENTE DE QUE A VIGÊNCIA CONTRATUAL FINDA EM 
31/12/2017, PODENDO SER PRORROGADA CONFORME ART. 57, II DA LEI 
8666/93.

3.9 – DO REPRESENTANTE DA LICITANTE NO CERTAME

3.9.1 – Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante, o qual, após 
regular comprovação dessa condição, munido de credencial e de documento de 
identidade de fé pública, poderá, se for o caso, deliberar em nome da licitante, como 
também intervir nas diversas fases do procedimento licitatório, respondendo por sua 
representada para todos os efeitos. Nenhum representante legal poderá representar 
mais de uma empresa nesta licitação.
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3.9.1.1 – A legitimidade da representação deverá ser demonstrada separadamente, 
antes da abertura dos envelopes, por um dos seguintes documentos, em original ou 
por cópia autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, 
acompanhados de cópia da cédula de identidade ou de outro documento de 
identificação com foto:

a) Se Proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente: registro 
comercial, no caso de firma individual; ou em se tratando de sociedades, ato 
constitutivo devidamente registrado (acompanhado, quando for o caso, de prova da 
administração/diretoria em exercício), onde estejam expressos poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações, entendido que, no caso de a representação exigir a 
assinatura de mais de uma pessoa, aquela que estiver presente deverá estar 
munida de mandato outorgado pelas ausentes, mediante instrumento público ou 
particular.

b) Se Procurador: instrumento público ou particular de procuração,  outorgada pela 
empresa licitante, acompanhado do ato constitutivo (registro comercial, contrato 
social, estatuto ou documento equivalente), acompanhado, quando for o caso, de 
prova da administração/diretoria em exercício.

3.9.1.2 – A falta de apresentação ou incorreção de quaisquer documentos relativos à 
representatividade não implicará em inabilitação da licitante, mas impedirá o seu 
representante de se manifestar nesta licitação.

4 - DO CADASTRO1

4.1- Poderão participar da presente Tomada de Preços, empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 
o terceiro dia anterior ao do recebimento das propostas.

4.2- Para cadastramento junto à Prefeitura Municipal, a licitante deverá apresentar a 
documentação abaixo relacionada, a qual deverá ser apresentada em original ou por cópia 
autenticada por cartório competente ou membro da CPL, quando então será emitido o 
respectivo CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC:

4.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (Art. 28 da Lei 8.666/93 e suas alterações)

4.2.1.1 -Cédula de Identidade dos socios;

4.2.1.2 - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

4.2.1.3 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores;

Obs.: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva.

1 Lei 8666/93, Art. 22, § 2o   Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
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4.2.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício;

4.2.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

4.2.1.6 - Com a expedição pela JUCEMG da Instrução Normativa N° 003/2013, os contratos 
Sociais expedidos/atualizados após dezembro de 2013 poderão ter sua veracidade aferida 
através do site: 
http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadVia
Unica.jsf,  para tanto bastará que a licitante forneça o documento contendo em seu rodapé o 
n° do protocolo e o código de segurança.

4.2.2 - REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA (Art. 29 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações).

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014.

c) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei, mediante a apresentação de:

d) - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.

e) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal.
f) Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

4.2.3 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA –

4.2.3.1 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para a 
abertura do certame.

* Serão consideradas válidas as certidões emitidas diretamente no site do Tribunal de 
Justiça da sede do licitante, após verificadas a autenticidade das informações.

4.2.4- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO:

4.2.4.1- Os documentos acima relacionados poderão ser entregues em original, por 
qualquer processo de cópias autenticadas por tabelião de notas ou por servidor da 
Prefeitura Municipal, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de cópia 
disponibilizada por intermédio da Internet. Para as autenticações de documentos por 
servidor da administração deverá apresentar original.
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4.2.4.2 -  Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c)  se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados 
tanto os documentos da matriz quanto os da filial;

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

4.2.4.3 - Na ausência de documentos constantes do item 4.2.4, deste título, a Comissão da 
CPL poderá consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos 
autos.

5 – DA HABILITAÇÃO
5.1 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRALdo Município de Felício dos 
Santos/MG.

5.2 – Serão habilitadas na presente licitação as empresas que, em envelope lacrado, 
relativo à “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”, identificado na forma do item 
“3.2” deste Edital, apresentarem os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade na data de suaabertura. Em se tratando de Microempresa – ME ou 
Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação deverá ocorrer quando do 
credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 
123/2006.

5.2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

5.2.1.1. Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, compreendendo: contrato de constituição e todas 
asalterações havidas após a constituição da empresa, tudo devidamente 
registradoquando a lei assim o exigir, sendo facultada a apresentação da última 
consolidaçãocontratual e alterações posteriores, com a certidão simplificada 
da Junta Comercial,recente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
de sociedades porações, acompanhada de documentos de eleição de seus 
administradores.

5.2.1.2. Prova de inscrição, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do ato 
constitutivo (e alterações), no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
dediretoria em exercício.

5.2.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
parafuncionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir.
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5.2.2 – REGULARIDADE FISCAL

5.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
5.2.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014.

5.2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal 
(Certidão Negativa de Débito);

5.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 
Tributos Mobiliários e Imobiliários);

5.2.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS;

5.2.2.6. Prova de regularidade com débitos trabalhistas CNDT, mediante 
apresentação de CNDT.

a) No caso de licitante que pretenda executar o objeto desta licitação por meio de 
filial, deverá apresentar todas as certidões tanto desta (filial) como também da 
matriz. Se a filial responsável pela execução do objeto for de outro Estado, existindo 
filial no local da realização da licitação, deverão ser apresentadas certidões da 
matriz e de ambas as filiais.

5.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1.3.1. SERVIÇOS DEASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, 
ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA MUNICPAL:

a) Comprovação de aptidão na prestação de serviços de assessoria e consultoria 
contábil, através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado.

b) Comprovação de aptidão no fornecimento de sistemas integrados de gestão 
pública municipal, através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado.

c) Cópia da cédula de identidade do profissional ou cópia do certificado 
comprovando a formação superior em ciências contábeis, expedida pelo Conselho 
Regional de Contabilidade, e acompanhado de simples declaração da empresa 
indicando o nome do profissional contador para a realização dos serviços contábeis 
da Prefeitura Municipal.

d) CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE, em vigência, 
emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade, em nome da Empresa.
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e) CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL, em vigência, emitido pelo 
Conselho Regional de Contabilidade, em nome do profissional indicado.

f) ALVARÁ DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL DE SOCIEDADE, em vigência, emitido 
pelo Conselho Regional de Contabilidade, em nome da Empresa.

5.1.3.2.  SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E 
CONTRATOS PÚBLICOS

a) Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente(Conselho 
Regional de Administração);

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de pelo 
menos 1(um) atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

c) Qualificação técnica profissional: 

c.1 Profissional Formado em Administração, devidamente registrado na entidade 
profissional competente;

c.2 Profissional com formação em Administração, com especialização Stricto Sensu 
(mestrado ou doutorado). 

5.1.3.3. a comprovação de vínculo do profissional poderá ser feita por meio da 
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da 
licitante em que conste o profissional como sócio, ou de contrato de prestação de 
serviço;

5.1.3.4. Declaração de Responsabilidade Técnica, nos termos do Anexo Vdeste 
Edital, na qual deverá constar o nome e a qualificação do responsável técnico pela 
execução da obra, assinada pelo profissional e pelo representante legal da licitante.

5.1.3.5. Atestado de Visita Técnica(NÃO OBRIGATÓRIA)que comprove que o 
licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme Anexo VIII.

5.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

5.1.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para a 
abertura do certame.

* Serão consideradas válidas as certidões emitidas diretamente no site do Tribunal de 
Justiça da sede do licitante, após verificadas a autenticidade das informações.

5.1.4.2.  DA GARANTIA
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5.1.4.2.1 - A licitante deverá fornecer no ato do credenciamento, Garantia de Proposta no 
valor de 1% (um por cento) do preço médio apresentado pela administração, dentre as 
seguintes modalidades: a) Caução em dinheiro ou em Títulos da Dívida Pública, devendo 
estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; b) Seguro-Garantia 
(com comprovante de pagamento da apólice) e; c) Fiança Bancária (com comprovante de 
pagamento);

5.1.4.2.2 - Quando a Garantia da Proposta for apresentada em espécie, o depósito deve ser 
realizado de forma nominal, em conta corrente, até 02 (dois) dias antes do prazo máximo 
para entrega de envelopes de “Habilitação” e “Proposta de Preços”, na CORRENTE 6272-
3, AGÊNCIA 03441 - BANCO DO BRASIL. Sendo que o comprovante de depósito deve 
ser apresentado junto ao documento de habilitação no dia do certame.

5.1.4.2.3 - Quando nas demais modalidades, as mesmas devem ser apresentadas junto à 
documentação de habilitação.

5.1.5 – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA 
CF/88

5.1.5.1. A licitante deverá firmar declaração expressa de que cumpre o preceito 
constitucional quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, consoante 
consta do artigo 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 
9.854/99 (Anexo IV).

5.1.6. - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

5.2 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

5.3 – Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, deverão 
ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, podendo ser autenticadas, 
ainda, por servidor público, inclusive pelos membros da Comissão de Licitação na 
própria sessão.

5.4 – Os prazos de validade das certidões comprobatórias de regularidade fiscal e 
dos demais documentos serão aqueles neles consignados. Nos casos omissos, 
considerar-se-á como prazo de validade das certidões o de 90 (noventa) dias 
contados da data de sua emissão.

5.7 – O Município de Felício dos Santos/MG poderá proclamar, na mesma sessão, o 
resultado da habilitação, ou convocar outra sessão para esse fim, ficando 
cientificados os interessados.

5.7.1. Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo para interposição 
de recurso, ou no caso de renúncia do direito recursal, a COMISSÃO procederá à 
abertura das Propostas de Preços das LICITANTES habilitadas.
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5.8. - Após ser proferida a decisão final da Comissão, sobre os recursos 
eventualmente interpostos à fase de habilitação, serão restituídos, mediante recibo, 
às licitantes inabilitadas, os envelopes n.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL, fechados, 
tais como recebidos.

5.9. - Após a entrega dos invólucros contendo os Documentos de Habilitação e das 
Propostas de Preços, nenhum documento adicional será aceito ou considerado no 
julgamento, e nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações.

5.10 - É facultado à COMISSÃO, de ofício ou mediante requerimento do interessado, 
em qualquer fase da licitação realizar diligências, destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo.

DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06:
“Art.43.Asmicroempresaseasempresasdepequenoporte,porocasiãodaparticipaç
ão emcertameslicitatórios,deverãoapresentar 
todaadocumentação 
exigidaparaefeitodecomprovaçãode 
regularidadefiscal etrabalhista,mesmoqueestaaprese
ntealguma restrição.
§1oHavendoalgumarestriçãonacomprovação 
daregularidadefiscale 
trabalhista,seráasseguradooprazodecincodiasúteis, 
cujotermoinicialcorresponderáaomomentoemqueopr
oponentefor 
declaradovencedordocertame,prorrogável 
porigualperíodo,a critério da administração 
pública,para regularização da 
documentação,parapagamentoouparcelamentodo 
débitoepara emissãodeeventuaiscertidõesnegativas 
oupositivascomefeitode certidãonegativa.
§ 2o  A não-regularização da documentação, no 
prazo previsto no § 1odeste artigo, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação."

6 – DA PROPOSTA 

6.1 – A Proposta Comercial deverá ser preferencialmente, digitada ou impressa, em 
língua portuguesa, e entregue sem rasuras, ressalvas, emendas ou entrelinhas. 
Suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante 
legal, devendo constar:
a) Razão social completa da licitante e número de inscrição no CNPJ/MF, que serão 
os mesmos constantes da documentação de habilitação e das faturas apresentadas 
por ocasião dos pagamentos, caso seja vencedora do certame;
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b) Preço global para a execução dos serviços, indicado em moeda corrente nacional, 
até duas casas decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar 
inclusas todas as despesas concernentes à mão-de-obra, material, tributos, serviços 
de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, equipamentos, seguros, 
licenças e demais despesas que se façam necessárias à execução completa do 
objeto ora licitado;
c) Planilha Orçamentária detalhada, com preços unitários, parciais e totais, 
obedecida a ordem seqüencial dos itens apresentada no Anexo II;
d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 
data prevista para a entrega das propostas, conforme artigo 64, § 3º, da Lei n.º 
8.666/93.

6.2 - O Serviço será executado em regime de empreitada por preço unitário, 
devendo ser observados, pelos licitantes, todos os itens constantes do Projeto 
Básico (Anexo II).

6.3 – Caso haja omissão dos dados da empresa licitante, referente aos prazos 
davalidade da proposta, serão considerados os prazos estipulados neste Edital.

6.4 – Os preços unitários deverão ser expressos em R$ (reais), com duas casas 
decimais. O preço total da proposta deverá ser expresso tanto em algarismos como 
por extenso.

6.5 – As licitantes deverão, para fins de elaboração das propostas, verificar e 
comparar o disposto no projeto básico, não sendo obrigatória a vistoria aos 
setores administrativos. 

6.6. - A elaboração da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe 
cabendo desistência ultrapassada a fase de habilitação, segundo os termos do 
artigo 43, § 6º, da Lei n.º 8.666/93.

7 – DO RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DAS 
PROPOSTAS

7.1 – No dia, hora e local designados nesta Tomada de Preços, a COMISSÃO, em 
sessão pública, receberá, em envelopes separados e lacrados, a 
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL de cada 
licitante, apresentados conforme estabelecido no item 2 deste Edital.

7.2 – Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não 
será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. Não serão permitidos 
adendos ou esclarecimentos sobre as propostas ou documentos que deveriam 
constar originalmente da Habilitação e/ou da Proposta, exceto para fins de 
esclarecer ou complementar o processo, nos termos do artigo 43, § 3°, da Lei n° 
8.666/93.

7.3 – As propostas das empresas habilitadas serão abertas e rubricadas pelos 
presentes, podendo a Comissão, julgá-las na mesma Sessão, ou, a seu critério, 
suspender a reunião.
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7.4 – Ocorrendo a hipótese de suspensão da reunião sem o julgamento e 
classificação das propostas, a Comissão, reunir-se-á, posterior e oportunamente, 
para a realização desta tarefa.

7.5 – Da reunião para recebimento, abertura e julgamento das propostas, será 
lavrada ata circunstanciada que mencionará todas as licitantes que participam do 
certame, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento desta licitação, devendo a ata ser assinada pelos 
membros da Comissão de Licitação, e por todas as licitantes presentes e legalmente 
representadas.

7.6 - O resultado de julgamento final da Licitação será comunicado na mesma 
sessão ou posteriormente através de notificação aos interessados, sendo também 
publicado na imprensa oficial do Município de Felício dos Santos - MG.

8 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

8.1 – No julgamento das propostas será considerada vencedora a licitante que 
apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM, atendidas as especificações, cláusulas e 
condições estabelecidas nesta Tomada de Preços.

8.2 – O objeto desta Tomada de Preços será adjudicado à licitante cuja proposta 
seja considerada vencedora. As demais propostas válidas serão classificadas em 
ordem crescente de preço.

8.3 – Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo valor UNITÁRIO, o 
desempate será por sorteio, em ato público.

8.4 – Serão DESCLASSIFICADAS as propostas das licitantes que:
8.4.1 – Não atendam a qualquer dos requisitos constantes no item 05 deste Edital;

8.4.2 – Não atendam às especificações técnicas mínimas contidas nos projetos 
técnicos;
8.4.3 – Apresentem preços unitários e totais superiores aos estabelecidos pela 
Administração (Anexo II);

8.4.4 – Apresentem preço manifestamente inexeqüível.

8.4.5 – Apresentem ofertas de vantagens com base nas propostas das demais 
licitantes;

8.4.6 – Contenham cláusulas de antecipação de pagamento;

8.4.7 – Contenham preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os valores dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos;

8.5– Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem 
desclassificadas, a CPL poderá conceder um prazo de 08 (oito) dias úteis para 
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apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das 
causas da inabilitação ou desclassificação. Neste caso, o prazo de validade das 
propostas, de 60 (sessenta) dias consecutivos, será contado, por inteiro, a partir da 
nova data de entrega.

8.6 – Poderão ser corrigidos pela CPL, quaisquer erros aritméticos (soma e/ou 
multiplicação) detectados nas Planilhas que não prejudiquem a composição e 
compreensão das propostas.

8.7 – Na divergência entre os preços globais e unitários, haverá prevalência destes 
últimos.

9 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITAÇÃO

9.1 – Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à 
disposição dos interessados pelo prazo legal necessário à interposição de recursos.

9.2 – É admissível recurso em qualquer fase da licitação, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de intimação do ato, de acordo com os preceitos previstos no 
artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, tais como da publicação da decisão da CPL no 
quadro de avisos ou da comunicação, por escrito, na própria sessão.

9.3 – Os recursos relativos à habilitação ou inabilitação dos licitantes e ao 
julgamento das propostas terão efeito suspensivo.

9.4 – Os recursos serão dirigidos a Assessória Jurídica do Município de Felício dos 
Santos - MG, por intermédio da Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, neste prazo, encaminhá-los 
devidamente informados à Assessoria Jurídica, que decidirá em igual prazo.

9.5 – As petições de recurso e de impugnação ao Edital deverão ser apresentadas 
preferencialmente em papel timbrado do recorrente ou impugnante, digitado ou 
impresso mediante edição eletrônica de textos, contendo, obrigatoriamente, os 
fundamentos do recurso.

9.6 – Não será conhecido o recurso administrativo ou impugnação de Edital cuja 
petição não cumpra os pressupostos de admissibilidade, em especial quanto ao 
cumprimento dos prazos.

9.7 – O início da contagem dos prazos, bem como o seu término, dar-se-á sempre 
em dias úteis e de expediente no Município de Felício dos Santos - MG.

10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
10.1 – As despesas decorrentes da contratação objeto desta Tomada de Preços 
correrão à conta dos recursos assim consignados no orçamento vigente neste 
exercício financeiro de 2017:
FICHA: 157 - 05.01.01.04.123.0005.2035(Manutenção dos serviços de 
contabilidade) 3.3.90.35.00 (Serviços de Consultoria)
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FICHA: 133 - 04.04.01.04.122.0002.2032(Manutenção dos serviços de Compras e 
Licitações) 3.3.90.39.00 (Outros serviços terceiros pessoa jurídica)

10.2 – A Nota de Empenho será emitida, no máximo, em 02 (dois) dias úteis, a 
contar da data de assinatura do contrato.

10.3 – A licitante vencedora, por sua vez, terá o prazo de 03 (três) dias úteis, para 
acusar o recebimento da Nota de Empenho, contados da sua remessa, transmissão 
ou apresentação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas.

11 – DO CONTRATO E DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

11.1 – A licitante classificada em primeiro lugar firmará contrato com o Município de 
Felício dos Santos - MG, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos da homologação, 
devendo a vencedora deverá comprovar a regularidade fiscal, visando a assinatura 
do Contrato,. O contrato incluirá as condições gerais estabelecidas no Edital e outras 
especiais necessárias à fiel execução do objeto da presente Tomada de Preços, nos 
termos da minuta contratual, Anexo VI, a qual integra o presente Edital para todos 
os efeitos legais e/ou convencionais.

11.2 – Atendidas as exigências legais, o Município emitirá a Ordem de Serviço em 
até 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do contrato.

11.3 – A execução da obra se fará sob a responsabilidade do Responsável Técnico 
indicado pela licitante vencedora, de que trata o subitem 4.1.3.3. deste Edital, 
apresentada ao Município de Felício dos Santos - MG até 05 (cinco) dias úteis da 
assinatura do contrato.
a) O profissional Responsável Técnico terá responsabilidades que englobam a 
gestão dos trabalhos, a interlocução entre a licitante vencedora, a fiscalização e a 
Assessoria Técnica do Município ou quem por esta indicar, durante a execução do 
contrato e a integração de todos os serviços;
b) A Contratada deverá manter um profissional, com a finalidade de supervisionar, 
em nome da Contratada, a execução dos serviços objeto desta Licitação; e

11.4 – A aceitação dos profissionais deverá ser submetida à apreciaçãoda 
Administração Municipal.

11.4.1 – A substituição do profissional responsável será admitida desde que por 
profissionais de experiência equivalente ou superior a apresentada na Habilitação, 
sujeita à prévia aprovação da Administração Municipal.

11.5. – A empresa Contratada para executar os serviços objeto desta Tomada de 
Preços deverá manter preposto ou escritório na Cidade de Felício dos Santos, cujo 
responsável legal seja formalmente designado com poderes para deliberar sobre 
quaisquer assuntos pertinentes aos serviços.

11.6 – A Contratada emitirá Relatório, quando solicitado, dos serviços prestados
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12 – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

12.1 – Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas 
mensais, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após o atesto da Nota Fiscal pelos 
integrantes da Administração Municipal.

12.2.1 – As faturas deverão ser entregues na Contabilidade/Tesouraria do Município, 
protocoladas, no endereço dantes mencionado.

a) Caso seja constatada alguma incorreção, o pagamento será efetuado no prazo 
estipulado na Cláusula 12.2 supra, porém, a contar da apresentação da fatura 
corrigida.

b) Na fatura, com razão social completa e número da inscrição no CNPJ/MF de 
acordo com a documentação apresentada para a habilitação nesta Tomada de 
Preços, deverá, obrigatoriamente, constar o nome e o número do banco, o nome e o 
número da agência, e o número da conta-corrente da Contratada.

12.2.2 – Só terão validade jurídica, para fins de pagamentos, as notas fiscais 
atestadas pela Fiscalização do Município.

12.2.5 – O valor das modificações ou acréscimos, se houver, será regulado pela 
aplicação dos preços unitários constantes na planilha orçamentária. 

12.2.6 – Na hipótese de possíveis aditivos, o orçamento deverá ser submetido pela 
Contratada à prévia aprovação do Município. 

13 –DO REAJUSTAMENTO

13.1 – Decorrido um ano da data-limite para apresentação das propostas relativas à 
Tomada de Preços n.º 001/2017 poderá ser aplicado reajuste pelo IPCAsobre os 
valores correspondentes, o índice de reajustamento, a ser apurado conforme segue:

R
=

V (I – Io)

Io

Onde:

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor constante da proposta;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
Io = Índice relativo ao mês da proposta.

13.3.1 – O índice de reajuste aplicável é o IPCA.

13.3.2 – No caso de atraso ou não divulgação do índice indicado no subitem 
anterior, o Município pagará à Contratada a importância devida a título de reajuste 
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calculada pela aplicação do último índice conhecido, sendo que a liquidação da 
diferença correspondente ocorrerá tão-logo seja divulgado o índice definitivo.

13.3.3 – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que 
vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.4.4 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

13.4.5 – Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4.6 – O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas que se 
encontrem em atraso.

14 – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

14.1 – Os serviços serão prestados na sede do municipio de Felício dos Santos, em 
dias úteis em atendimento às demandas existentes, bem como a Assessoria poderá 
prestar serviços via acesso remoto utilizando  programas de acesso remoto.

14.1.1 –  Havendo dificuldade de conexão o Municipio poderá contratar programas 
de acesso remoto viabilizando a prestação dos serviços.

14.1.2 – O Recebimento dos serviçossó poderá ocorrer se satisfeitas as seguintes 
condições:
a) constatação de atendimento à todas as solicitações dos Departamentos 
Municipais, inclusive validando os dados enviados ao TCE-MG via SICOM, 
envolvendo a completude de todos os serviços;
c) O Controle Interno do Município realizará o levantamento de eventuais 
pendências executivas dos serviços que deverão ser satisfeitas pela Contratada.

15 – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

15.1 – Caso a LICITANTE adjudicatária se recuse a assinar o Contrato ou convidada 
a fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será 
considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor da sua proposta.

15.2 – Independente das sanções civis e penais previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações, serão aplicadas à Contratada as penalidades elencadas nas Cláusulas 
XI e XII da Minuta de Contrato (Anexo VI), resguardado o direito de recurso nos 
termos do Art. 109 da Lei n.º 8.666/93.

16 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA APLICAÇÃO DE PENALIDADES
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16.1 - Da aplicação das penalidades previstas no capítulo anterior deste Edital, 
referentes às sanções contratuais, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
da intimação do ato, à Assessoria Jurídica, o qual poderá reconsiderar sua decisão, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.

16.2 – Da aplicação das penalidades previstas no Contrato, caberá recurso 
conforme estabelecido na cláusula XIV daquele instrumento.

17 – DA FISCALIZAÇÃO

17.1 – A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, 
avaliação e fiscalização por equipe técnica e administrativa designada pelo 
Município de Felício dos Santos - MG.

17.1.1 – O Município definirá o gestor do contrato, tão logo inicie os serviços.

17.2 – A fiscalização, exercida no interesse do Município, não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que 
venha a causar ao Município ou a terceiros.

17.3 – Quaisquer exigências do gestor do contrato, ou outro setor que vier a lhe 
substituir, sendo pertinentes ao objeto ora licitado e previstas nas obrigações da 
Contratada, deverão ser prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem ônus 
para o Município.

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 – Nenhum pagamento ou indenização será devido às licitantes pela elaboração 
e/ou apresentação de documentos e propostas relativos ao presente certame.

18.2 – A rubrica aposta nos documentos apresentados não implicará 
reconhecimento de validade e regularidade de seu conteúdo, mas apenas de sua 
existência física.

18.3 – É facultada à CPL do Município, em qualquer fase da licitação, caso julgue 
necessário, suspender a sessão, de habilitação ou de classificação e julgamento das 
propostas, para melhor analisar o conteúdo dos envelopes e, posteriormente, 
proferir sua decisão.

18.4 – De todas as reuniões realizadas serão lavradas Atas que circunstanciarão as 
principais ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos interessados, por 
estes próprios reduzidas a termo, devidamente assinadas pelos membros da CPL do 
Município e pelos licitantes presentes.

18.5 – Somente poderão promover impugnações, interpor recursos e assinar as 
atas, no decorrer das sessões públicas, os respectivos representantes legais das 
licitantes, devidamente credenciados junto à CPL do Município.
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18.6 – Poderão os representantes legais das empresas participantes do certame 
renunciar, expressamente, ao prazo recursal, ou desistir do recurso eventualmente 
interposto.

18.7 – É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
procedimento licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
por parte da licitante que deveria constar originariamente na proposta.

18.8 – É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma 
empresa licitante, sendo que a não-observância dessa exigência inabilitará as 
empresas envolvidas.

18.9 – O resultado desta licitação será comunicado às licitantes em data e local 
oportunamente agendados, mediante convocação para esse fim, ou através da 
publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros e Quadro de Avisos.

18.10 – Havendo quaisquer divergências entre o contrato e o memorial descritivo, 
prevalecerá o disposto no contrato.

18.11 – Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa será referencial, 
podendo ser substituída por similares.

18.12 – As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do presente Edital, deverão ser dirigidas, por escrito, em forma de 
“Pedido de Esclarecimento”, ao Presidente da CPL do Município, pelo e-mail: 
fslicita@gmail.com, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data limite para 
o recebimento dos envelopes, podendo ainda ser encaminhadas ao seguinte 
endereço: situada na rua Feliciano Canuto, nº73, Centro, Felício dos Santos/MG, ou 
para o fax (38) 3523-1281, em dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 
13h30min. às 17h00min.

18.13 – Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação à 
presente Tomada de Preços encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados 
na Secretaria da CPL do Município e divulgados também no quadro de avisos do 
Município de Felício dos Santos - MG.

18.14 – O licitante não é obrigado a fazer vistoria no local onde será executada a 
obra objeto deste Edital, que será devidamente atestada pelo Departamento 
Municipal de Engenharia. 

18.15 – Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste 
Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente 
normal subseqüente aos ora fixados.

18.16 – Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar em 
sua documentação endereço, números de telefone, fax, correio eletrônico, bem 
como o nome da pessoa indicada para contatos e em suas propostas, arquivo digital 
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com o modelo de proposta disponibilizado pela administração devidamente 
preenchido.

18.17 – Integram o presente Edital os seguintes Anexos:

Anexo I – Modelo de Proposta;
Anexo II – Projeto Básico;
Anexo III – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
Anexo IV– Declaração de Cumprimento do Disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 
CF/88;
Anexo V– Declaração de Responsabilidade Técnica e de Pleno conhecimento;
Anexo VI–Minuta de Contrato;
Anexo VII– Atestado de Visita Técnica;
Anexo VIII– Modelo Declaração enquadramento como ME ou EPP;

18.18 – Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pela Comissão Permanente de 
Licitação do Município, no endereço alhures mencionado, no horário das 08h00min 
às 12h00min e das 13h30min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo 
telefone (38) 3523-1281, e-mail: fslicita@gmail.com. 

18.19 – Fica eleito o Foro da Comarca de Diamantina - MG, para dirimir quaisquer 
questões oriundas desta licitação, por mais privilegiado que outro possa parecer.

Felício dos Santos/MG, 17 de janeiro de 2017.

RICARDO JOSÉ ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

FREDERICO LUIZ DURÃES
PRESIDENTE DA CPL
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROPOSTA COMERCIAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017

01 – Nome da empresa
02 - CNPJ/MF n°: 03 - Inscrição Estadual n°:
04 - Endereço:
05 - Bairro: Cidade/UF CEP
06 – Fone: Fax: E-mail
07 – Nome para contato
08 - Condições de pagamento: conforme Edital
09- Valor global da proposta: R$ (...) Expresso em algarismo e por extenso 
(Observado os limites máximos dos preços unitários constantes da planilha de 
quantitativos e os preços unitários constantes na planilha de preços anexa.)

10 -Validade da proposta: (...) 
dias.Obs2.: Mínima de 60 (sessenta) 
dias, a partir da apresentação (data 
limite para entrega dos envelopes).

11 -Prazo para entrega: conforme Edital

12 - Prazo de validade da proposta: 60 dias
13- Conta corrente n°: 14- Nome e número 

do banco
15-Nome e número da
Agência

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as 
condições contidas no Edital desta TOMADA DE PREÇOS, bem como verificamos 
todas as especificações nele contidas, não havendo discrepância entre quaisquer 
informações ou documentos que dele façam parte, e que estamos cientes de todas 
as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assim como 
qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total 
responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros ou omissões, contidas 
tanto no formulário proposta, como em seus anexos.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2017.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO II

PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE DE GESTAO E QUE ATENDA AO SICOM, BEM COMO 
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES.

ITEM UND DESCRIÇÃO QUANT V.UNT V.TOTAL
01 PARCELA SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

CONTÁBIL, FINANCEIRA, 
ORÇAMENTÁRIA E 
PATRIMONIAL COM 
FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE

13 14.624,162 R$    190.114,08

02 PARCELA SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
ADMINISTRATIVA EM 
LICITAÇÕES PÚBLICAS

13 6.495,073 R$ 84.435,95

1.2. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação 
de serviços técnicos especializados em assessoria e suporte técnico em 
Licitações bem como assessoria contábil, para manutenção dos serviços 
contábeis, financeiros da CONTRATANTE, incluindo a cessão de sistema 
integrado para a perfeita execução dos serviços, visando a correta geração dos 
arquivos a serem disponibilizados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, através do SICOM, atendendo aos leiautes disponibilizados pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
http://portalsicom1.tce.mg.gov.br/leiautes/

1.2.1 - SERVIÇOS CONTÁBEIS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE
I – responsabilizar-se pela escrituração contábil da CONTRATANTE, observando as 
normas de Contabilidade Pública e Instruções dos órgãos responsáveis pelo controle 
externo, bem como as leis federais 4320/64, 8666/93 e Lei Complementar 101/2000;

II – responder consultas verbais ou por escrito sobre matérias pertinentes à 

contabilidade e administração pública;

2Referencia de preços extraída do site: http://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/Paginas/Orcamento  Valor 
Médio.
3Referencia de preços extraída do site: http://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/Paginas/Orcamento  e 
ainda preços de mercado médio.
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III – Assessorar na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e 

Orçamento Anual;

IV – Prestar assessoria na elaboração da prestação de contas anual do município, 

observando os prazos e as normas do Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos 

responsáveis pelo controle interno e externo;

V – responsabilizar-se pela elaboração e entrega da prestação de contas trimestral 

junto ao Tribunal de Contas do Estado dos recursos recebidos do FUNDEB, bem 

como ao Conselho de Acompanhamento do Município;

VI – promover a apresentação de justificativas e/ou defesas junto ao Tribunal de 

Contas do Estado em procedimentos sob a responsabilidade do CONTRATADO, bem 

como junto à Câmara Municipal até o julgamento final das contas;

VII – assessorar os setores competentes da CONTRATANTE, na elaboração de 

legislação relativas à contabilidade e administração pública, desde que observado a 

especialidade do CONTRATADO;

VIII – responsabilizar pela elaboração de balancetes mensais de Receita e Despesa, 

obedecido os prazos previstos na lei orgânica do município e as demais legislações 

pertinentes à matéria, desde que seja apresentado toda documentação necessária;

IX – responsabilizar-se pela escrituração dos livros “Diário”, “Razão” e “Tesouraria”, 

exceto sua impressão e encadernação;

X - responsabilizar-se pela elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal e Execução 

Orçamentária nos termos da Lei Complementar 101/2000.

XI – Disponibilizar um profissional da área contábil, com formação em nível superior, 

para verificar “in loco” os procedimentos contábeis da Prefeitura Municipal de Felício 
dos Santos, por 16 horas semanais.

XII – Promover o treinamento de todos os servidores da Prefeitura Municipal de 

Felício dos Santos, envolvidos nas áreas administrativas, financeiras e contábeis, 

especialmente quanto a utilização do sistema informatizado utilizado para execução 

dos serviços.

XIII – Disponibilizar à Prefeitura Municipal de Felício dos Santos e implantar a 

utilização (através de instalação, funcionamento, treinamento, customização)  de 

sistema informatizado de gestão pública municipal,  para atendimento aos serviços na 

área de Contabilidade Pública, Planejamento, Compras e Licitações, Recursos 

Humanos, Tributação/Arrecadação e Controle de Frotas, atendendo as exigências 

mínimas a seguir relacionadas:
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a) – Ter todos os seus módulos integrados, não gerando qualquer tipo do 

chamado re serviço, permitindo a total integração entre a Contabilidade X 

Planejamento, Contabilidade X Folha de Pagamento, Tributação/Arrecadação 

X Contabilidade, Contabilidade X compras, Contabilidade X Licitações, 

Compras X Licitações, Compras e Controle de Frotas, Controle de Frotas X 

Contabilidade, Almoxarifado X Compras, Almoxarifado X Contabilidade, 

Contabilidade X Tesouraria. 

b) – estar baseados no conceito de transações, mantendo a integridade dos 

dados em caso de queda de energia e/ou falha de software/hardware

c) – permitir acesso simultâneo de usuários por módulo

d) – Gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar automaticamente 

o SICOM – SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 

adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, tanto para o 

Módulo INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO como para o módulo 

ACOMPANHAMENTO MENSAL, conforme layouts e parâmetros estipulados 

por este, ficando desde já estabelecido, que qualquer alteração nos layouts por 

parte do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, esta deverá ser 

contemplada no sistema informatizado dentro do prazo estabelecido pelo 

próprio TCEMG.

e) - possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada 

módulo/sistema

f) – Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem 

impressos em impressoras laser ou jato de tinta, permitindo a visualização dos 

relatórios em tela; salva‐los em arquivos para posterior impressão e em arquivo 

PDF

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE 
ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 

a)Disponibilização de equipe de pessoal multidisciplinar para orientação técnica 
aos servidores do município e ao próprio gestor para a execução dos 
procedimentos Administrativos de Licitações de interesse do município; 

b)Assessoria na elaboração de editais de licitação nas modalidades das Leis 
8.666/93 e 10.520/2002, quando solicitado; 

c)Assessoria e acompanhamento na abertura, andamento e conclusão dos 
processos licitatórios; 
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d)Assessoria no lançamento e manutenção das licitações em sistema próprio do 
município.

e)Orientar a adotar medidas indispensáveis à realização do procedimento 
licitatório, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores; 

f) Instrução para elaboração de Atos Normativos que designe Comissão 
Permanente de Licitação, Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio e que 
institua a modalidade de licitação Pregão no Município; 

g)Orientação para elaboração de editais, e orientação para elaboração de atas de 
julgamento e demais documentos relativos aos procedimentos licitatórios com 
base em parecer da comissão de licitação; 

h)Emitir declarações e relatórios relativos ao processo licitatório, quando solicitado; 
i) Orientação para julgamento dos procedimentos licitatórios; 
j) Consultas por telefone, fax e e-mail, com retorno imediato, em forma de 

esclarecimentos e orientações; 
k)Consultas formais, com retorno sob forma de pareceres escritos; 
l) Visita ao Município visando à verificação sistemática dos procedimentos, 

práticas, atos, programas e o desenvolvimento dos trabalhos pertinentes às 
áreas acima mencionadas; 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
A contratação se faz necessária uma vez que há necessidade de suporte 

técnico aos servidores municipais no que diz respeito aos serviços de Licitações 

devendo a futura contratada ter pleno conhecimento sobre a legislação vigencia, 

doutrinas e jurisprudências do TCU e do TCE. Quanto aos serviços contábeis os 

lançamentosnecessário para a execução orçamentária  e operacionalização da 

contabilidade devem ser obrigatoriamente  realizados através de sistema 

informatizado de contabilidade. Da mesma forma, o contratado ficará responsável por 

oferecer o sistema de software para os controles de compras e licitações, controle de 

frota, patrimônio, arrecadação, tesouraria e recursos humanos que também devem 

funcionar integrado à contabilidade.

DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O contrato será celebrado para o período após a contração em fevereiro 

de 2017a 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogadoanualmente até o limite de 

60 meses, na forma prevista no artigo 57, II da Lei de licitações.
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DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
FICHA: 157 - 05.01.01.04.123.0005.2035(Manutenção dos serviços de contabilidade) 

3.3.90.35.00 (Serviços de Consultoria)

FICHA: 133 - 04.04.01.04.122.0002.2032(Manutenção dos serviços de Compras e 

Licitações) 3.3.90.39.00 (Outros serviços terceiros pessoa jurídica)

DO ACOMPANAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇAÕ DO CONTRATO

A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato serão de responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Administração, por seus diretores de departamento.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (...), sediada na 
(endereço completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), 
portador(a) da cédula de identidade RG n° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n° 
(...), DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação na presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2017.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CF/88

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º (...), sediada na 
(endereço completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º (...) e inscrito(a) no CPF sob o n.º 
(...), DECLARA, para fins do disposto no artigo 27, inciso V, da Lei n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Ressalva: (__) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz. (Assinalar com um "X", em caso afirmativo, o campo anterior)

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2017.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 E DE PLENO CONHECIMENTO

Em atendimento ao disposto no item 5.1.3.4, do Edital de Tomada de Preços 
n.º 001/2017, DECLARO, que é(são) responsável(eis) técnico(s) pela execução 
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE DE GESTAO E QUE ATENDA AO SICOM, BEM COMO 
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES, 
objeto do certame em referência, o(s) profissional(ais) abaixo indicado(s):

Nome(s)/CREA/CAU n.º(s):                                                              Assinatura 
RT:

DECLARO AINDA para os devidos fins, que tem pleno conhecimento do Edital 
e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades 
para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita 
como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços a 
que se refere a [ citar modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] nº 
______/20__. E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas 
da lei. 

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2017.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VI

MINUTA – CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2017

O MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS – MG/MG, inscrito no CNPJ sob o 
nº ________________, com sede na Rua Feliciano Canuto, 73, Centro, na 
cidade Felício dos Santos/MG, representado neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, o Sr. ___________, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 
______________, portador da Carteira de Identidade RG nº ________ expedida pelo (a) 
____________, de ora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado  a empresa 
______________, inscrita no CNPJ sob o nº  _____________, situada à Rua/Av 
_______________, cidade _______________, neste ato representada por 
_______________, inscrito no CPF sob o nº ______________, portador da Carteira de 
Identidade RG nº ________ expedida pelo (a) ____________, de ora em diante 
denominado CONTRATADO, de conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93, Processo 
Licitatório nº. ___/2017, Modalidade Pregão Presencial nº. ___/2017, têm como justo e 
contratado o seguinte:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

1.1. - O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para a Prestação De 
............................................................................, durante o ano de 2017.

CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. - Dos preços

2.1.1. - O Contratante pagará ao contratado a importância mensal de R$ ____________ 
(_____________) reais, sendo o valor total do Contrato de R$ _____________ 
(________________) reais.

2.1.2. – O pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, em moeda 
corrente através de transferência bancária ou cheque nominal.

2.2. - Das condições de pagamento:

2.2.1 - Os pagamentos à contratada serão realizados até no último dia útil de cada mês, 
em moeda corrente nacional através de transferência bancária ou cheque nominal. 
divididos em parcelas iguais, sendo que no ultimo mês do ano, ou seja, dezembro serão 
pagas todas as parcelas restantes. Todos os pagamentos serão realizados mediante 
apresentação da documentação fiscal pertinente e comprovação da realização dos 
serviços

2.2.2 – A Contratada contra apresentará a correspondente Nota Fiscal de Serviços.
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2.2.3 – O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência 
imediatamente anterior aquela a que se refere a remuneração auferida.

2.3. - Critério de Reajuste

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

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

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

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO

3.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária prevista no orçamento de 2017:

FICHA: 157 - 05.01.01.04.123.0005.2035(Manutenção dos serviços de contabilidade) 
3.3.90.35.00 (Serviços de Consultoria)

FICHA: 133 - 04.04.01.04.122.0002.2032(Manutenção dos serviços de Compras e 
Licitações) 3.3.90.39.00 (Outros serviços terceiros pessoa jurídica)

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA

4.1. - O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e encerrar-se-á no 
dia ___/___/2017.

4.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, na forma 
da lei conforme Art. 57, inciso II da Lei 8666/93, mediante assinatura de termos aditivos, 
havendo acordo entre as partes.

CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o 
que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
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CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO

Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do 
presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos a extinção da respectiva 
obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.1. - Prestar ao Contratado todos os esclarecimentos necessários à execução do Contrato.

7.2. - Colocar à disposição da Contratada, equipamentos, pessoal disponível, espaço, e 
local de trabalhos adequados à prestação de serviços “in-loco”.

7.3. - Acompanhar e fiscalizar através da Secretaria Municipal de Administração, o 
cumprimento do objeto do contrato.

7.4. - O Contratante é responsável pela veracidade e legalidade de qualquer documento 
contábil e/ou fiscal apresentado pelo Município.

7.5. - Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, de 
forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados.

7.6. - Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos na Cláusula 2ª deste instrumento.

7.7. - Arcar com as despesas de locomoção, alimentação e estadia dos técnicos da 
CONTRATADA, quando o serviço se der in loco;

7.8.  - Caso seja necessário, contratar os serviços de acesso remoto para viabilizar o 
atendimento aos usuários do sistema.

CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

8.1. - O Contratado responsabiliza-se, inteira e completamente, pelos trabalhos realizados 
em decorrência deste contrato, inclusive quanto a sua eficiência e ainda no tocante à 
responsabilidade civil, não obstante tais serviços sejam acompanhados e fiscalizados pela 
Administração.

8.2. Acompanhar a elaboração das prestações de contas de todos os convênios e repasses 
ao contratante.

8.3. - O Contratado, além dos casos previstos na legislação em vigor, é responsável:
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a) por quaisquer danos ou prejuízos que por acaso causar à Administração ou a terceiros, 
em decorrência do não cumprimento das obrigações assumidas neste contrato;

b) pela indenização ou reparação de danos ou prejuízos decorrentes de negligência, 
imprudência e/ou imperícia, na execução dos serviços contratados;

c) arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes do 
presente contrato.

d) Prestar uma visita in loco, semanal de no mínimo 08 horas cada.

CLÁUSULA 9ª - DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela execução 
dos serviços objeto desta licitação, a Administração, através de sua própria equipe ou de 
prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, 
exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.

CLÁUSULA 10 - DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93.

CLAÚSULA 11 - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, 
cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça 
aqui menção expressa.

CLÁUSULA 12 – DO REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução do presente contrato é empreitada por preço Global.

CLÁUSULA 13 - DAS PENALIDADES

13.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
13.1.1. advertência;
13.1.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, prestação 
do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

13.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso;

13.1.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
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a) inobservância do nível de qualidade dos serviços;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

13.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
13.3.- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 
promova sua reabilitação.
13.4.- O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município 
de MODELO/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação 
ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for 
o caso.

CLÁUSULA 14 - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Diamantina/MG, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e 
também assinam.

MODELO/MG, ______ de ______________ de ______.

___________________
Prefeito Municipal

Contratante

___________________
Contratado

Testemunhas: _____________________________________
                       CPF nº :

                      _____________________________________
                       CPF nº :
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ANEXO VII

Tomada de Preço Nº 001/2017

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA)

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
(NÃO OBRIGATÓRIO)

DECLARAMOS QUE O SR. ________________________, REPRESENTANTE 

DA EMPRESA _____________________, COM CNPJ DE Nº 

______________, E O SEU RESPONSÁVEL, SENHOR _______________, 

COMPARECEU AOS LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS, 

COMO ESTIPULADO NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 001/2017, 
PROCESSO LICITATÓRIO 005/2017. OS MESMOS FORAM, 

ACOMPANHADOS DO ______________. O OBJETO DO PRESENTE 

PROCESSO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE DE GESTAO E QUE ATENDA AO SICOM, BEM COMO 
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES.

OBS.: ESSE ATESTADO DEVERÁ FAZER PARTE DOS DOCUMENTOS 

PARA HABILITAÇÃO CONSTANTE DO CREDENCIAMENTO, DA PRESENTE 

LICITAÇÃO. 

FELÍCIO DOS SANTOS/MG, __ DE ________ DE 2017.

Responsável - Município

Visto Representante da Empresa
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGIME DE ENQUADRAMENTO FISCAL 
DE PESSOA JURÍDICA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS

DECLARAÇÃO

........................................................, 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 Edital de TOMADA DE 
PREÇOS nº 001/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 
da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

OBS.: Assinalar com um “X” a condição da empresa: 
1) (  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
2) ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
3) (  ) EMPRESA NÃO ENQUADRADA como microempresa ou empresa 

de pequeno porte.
Caso assinalado a opção 01 ou 02, declara ainda que a empresa está excluída 
das vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006.

__________________________/MG, ____ de _________ de 2017.

________________________________
Nome da Empresa

_______________________________
Assinatura do Representante

IMPORTANTE:
1. As licitantes deverão entregar esta declaração na fase de 
credenciamento.
2. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade 
da mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº 123/06.
3. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, falsa ou inverídica sujeitará a licitante as Sanções 
Administrativas previstas no item 17 deste edital, bem como sanções


