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NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO MODALIDADE  

PREGÃO N◦ 004/2014 
      
 
     Solicito ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a 
autorização para abertura de certame licitatório com a contratação dos serviços de 
empresa de consultoria (Consultora) para a execução de uma ampla assessoria 
técnica especializada, envolvendo as áreas administrativa, financeira, contábil e 
orçamentária, mediante a realização de estudos, levantamentos e pesquisas, a 
formulação de normas, procedimentos e processos institucionais e o 
desenvolvimento de atividades, ações e eventos que possibilitem práticas 
governamentais que assegurem maior eficiência na execução dos serviços, na 
aplicação dos recursos e nas prestações de contas do Executivo Municipal, nos 
moldes do Termo de Referência – Anexo I deste edital. 

A presente aquisição correrá à conta da dotação 
orçamentária consignada no orçamento programa de 2013, e pela dotação que a substituir 
no(s) exercício(s) seguinte(s) como demonstra:  
1401 – Gabinete do Secretário de Administração, Planejamento e Finanças 
041212032007 – Planejamento e Gestão das Finanças do Município 
339035 – Serviços de Consultoria 

 

Nestes termos. 

     Jardim– MS, 06 de janeiro de 2014 

 

 

Sandra Regina Alez Herter Pereira 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações 

 

 

ANUÊNCIA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  

     EM -______/______/_______ 

 

Erney Cunha Bazzano Barbosa 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014 

PROCESSO N 004/2014 

 

DATA DA ABERTURA: 28/01/2014 às 08:00h00min  

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 

 
 
OBJETO: Contratação dos serviços de empresa de consultoria (Consultora) 
para a execução de uma ampla assessoria técnica especializada, envolvendo 
as áreas administrativa, financeira, contábil e orçamentária, mediante a 
realização de estudos, levantamentos e pesquisas, a formulação de normas, 
procedimentos e processos institucionais e o desenvolvimento de atividades, 
ações e eventos que possibilitem práticas governamentais que assegurem 
maior eficiência na execução dos serviços, na aplicação dos recursos e nas 
prestações de contas do Executivo Municipal, nos moldes do Termo de 
Referência – Anexo I deste edital. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2014 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2014 
OBJETO: Contratação dos serviços de empresa de consultoria (Consultora) para a execução 
de uma ampla assessoria técnica especializada, envolvendo as áreas administrativa, 
financeira, contábil e orçamentária. 
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: dia 28 de Janeiro de 2014. 
HORÁRIO: 08:00 horas 
 
1. PREAMBULO 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO  
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4. DO CREDENCIAMENTO  
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6. ENVELOPE I - PROPOSTA 
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
8. DO TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA AS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
10. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
11. DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
12. DA CONTRATAÇÃO 
13. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 
ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II - PROPOSTA 
ANEXO III-MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO IV-MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 
ANEXO V-MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
ANEXO VI- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL 
ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
ANEXO VIII-DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 
 
DA REGÊNCIA LEGAL: 
Lei nº 8.666/93 e alterações; 
Lei Federal nº 10.520/02; 

Lei Complementar n 123/06 
Decreto Municipal nº .055/2007; 
Demais disposições contidas neste Edital 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2014 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 004/2014 

 
1 - Preâmbulo 
 
 1.1 - A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/MS, através do 
Departamento de Compras e Licitações, sito na Rua   Coronel Juvêncio, n°  547, 
Centro, em Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, pela presente convida Vossa 
Senhoria a participar do presente certame licitatório, na modalidade PREGÃO 
(PRESENCIAL), tipo de Licitação a de "MENOR PREÇO POR ITEM", o que será 
processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520, 
de 17 (dezessete) de junho de 2002, aplicado-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93 e suas 
posteriores alterações, sob as seguintes condições: 
 
 1.2 - Recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão em sessão 
pública a partir das 08:00 horas do dia 28 (vinte e oito) de Janeiro de 2014. 
 
 1.3 - As propostas deverão obedecer às especificações deste 
instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 
 
 1.4 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 
serão recebidos no Paço Municipal, Sala das Licitações, localizada na Rua Coronel 
Juvêncio, n.º 547, na cidade de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, na sessão 
pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que 
se apresentarem para participar do certame. 
 
 1.5 - A sessão de processamento do Pregão será realizada no endereço 
citado, iniciando-se no dia 28/01/2014, a partir das 08:00 horas e será conduzida 
pelo Pregoeiro Oficial com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pelo Decreto 
Municipal n° 0085/2013. 
 
2 - Objeto da Licitação 
 
2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços de 
empresa de consultoria (Consultora) para a execução de uma ampla 
assessoria técnica especializada, envolvendo as áreas administrativa, 
financeira, contábil e orçamentária, mediante a realização de estudos, 
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levantamentos e pesquisas, a formulação de normas, procedimentos e 
processos institucionais e o desenvolvimento de atividades, ações e eventos 
que possibilitem práticas governamentais que assegurem maior eficiência na 
execução dos serviços, na aplicação dos recursos e nas prestações de contas 
do Executivo Municipal, nos moldes do Termo de Referência – Anexo I deste 
edital. 
 2.2 - As especificações constantes da Proposta de Preço, não poderão 
ser alteradas, podendo a proponente oferecer esclarecimento à Comissão 
Permanente de Licitação, por meio de carta, que anexará à proposta. 
 
3 - Das Condições de Participação 
 
 3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de 
atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem os requisitos e 
condições de credenciamento constantes deste Edital. 
 
 3.2 - A participação do licitante no Pregão (Presencial) significará que 
tomou conhecimento de todas as informações que julgou necessárias, que 
examinou o conteúdo deste Edital e Proposta de Preço e os encontrou corretos, e 
que aceita, integral e irretratavelmente, os seus termos. 
 
 3.3 - Não será permitido a participação de empresas que tenham sócios 
ou empregados que sejam funcionários da Prefeitura Municipal de Jardim/MS. 
 
4 - DO CREDENCIAMENTO 
 
 4.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 
 a) - tratando-se de representante legal: Estatuto Social, contrato 
social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
 
 b) - tratando-se de procurador: a procuração da qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua  interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 7.1.1, que 
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comprove os poderes do mandante para a outorga. 
  
 4.2 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do 
art. 72 da Lei Complementar n° 123/06 e devido à necessidade de identificação pela 
Comissão Permanente de Licitação, deverão apresentar a DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (modelo anexo V), assinada pelo seu proprietário ou sócios e por 
profissional habilitado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
 4.2.1 - A Declaração supracitada deverá ser apresentada fora do 
envelope de documentação e proposta, a qual deverá ser entregue ao 
Presidente da Comissão de Licitação para que a empresa usufrua dos 
privilégios da Lei Complementar nº123/06. 
 
 4.2.2 - O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP) somente será procedida pelo Presidente da 
Comissão se o interessado comprovar tal situação jurídica através da declaração 
supracitada.  
 
 4.2.3 - A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como 
”ME” e “EPP” competem às empresas licitantes, representadas por seu proprietário 
ou sócios e pelo contador que, inclusive, se sujeitam a todas as conseqüências 
legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 
 
 4.2.4 - A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº 123/06, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código 
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção 
prevista no edital. 
 
 4.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto. 
 
 4.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 
credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um credenciado. 
 
 4.5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, 
importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização 
expressa do Pregoeiro. 
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5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
 5.1 - A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação de 
acordo com modelo estabelecido no Anexo IV ao Edital deverá ser apresentada fora 
dos Envelopes n° 1 e 2. 
 
 5.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser 
apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, 
contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
5.3 - ENVELOPE I - PROPOSTA 
 
                  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM 
                  ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                  NOME COMPLETO DO LICITANTE 
                  PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 004/2014 
                  DATA DE ABERTURA: 28/01/2014 - HORÁRIO: 08:00 horas 
                  (razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 
 
5.4 - ENVELOPE II – HABILITAÇÃO  
 
                  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM 
                  ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                  NOME COMPLETO DO LICITANTE 
                  PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 004/2014 
                  DATA DE ABERTURA: 28/01/2014 - HORÁRIO: 08:00 horas 
                  (razão social e endereço da empresa se a envelope não for timbrado) 
 
5.5 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e 
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante 
ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 
5.6 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia a autenticada por Tabelião de Notas ou 
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cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da 
Equipe de Apoio. 
 
6 - Envelope I - PROPOSTA 
 
6.1 - A proposta de Preço deverá ser preenchida em (01) uma via, sem 
emendas, rasuras ou sobrescritos, devendo ser assinada ao seu final e rubricadas 
as demais folhas, devendo constar: 
 
a) - indicação da empresa: razão social, endereço completo, carimbo 
padronizado do CNPJ; 
b) - data, assinatura e nome completo do representante legal da empresa; 
c) - descrição do objeto da presente Licitação, devendo estar em 
conformidade com as especificações do Anexo I - Proposta de Preços, parte 
integrante e complementar deste edital; 
 
d) - preço unitário e total por item, em moeda corrente nacional, em 
algarismos, com duas casas decimais depois da vírgula, data de sua apresentação, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;  
e) - caso seja proposto preço com mais de duas casas depois da vírgula, a 
mesma será desprezada; 
 
f) - O prazo de validade da proposta: não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias contados da abertura da proposta; 
 
 
6.1.2 - A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como 
alterar a especificação da proposta, ou que apresentar preço excessivo ou 
manifestamente inexeqüível com os preços de mercado, ou aquelas que ofertarem 
alternativas, serão desclassificadas. 
 
 
7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO" 
 
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos 
a seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
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7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
 
c) - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", 
deste subitem; 
 
d) - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 
e) - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 
 
f) – Certidão de Regularidade Cadastral junto ao Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul; 
 
g) – Alvará de Organização Contábil emitido pelo Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul; 
 
h) – Certidão de Registro no Conselho Regional de Administração do Estado de 
Mato Grosso de Mato Grosso do Sul; 
 
i)   -     Declaração de cumprimento do edital, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei 
n.º 10.520 de 17/07/2002, (Modelo - ANEXO VI); 
 
j)   -     Declaração relativa ao trabalho de menores, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99), (Modelo - ANEXO VIII); 
 
k)      -     Declaração de fatos impeditivos, (Modelo - ANEXO VII). 
 
7.1.1.1-  Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 7.1.1 não 
precisarão constar no Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
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7.1.2- REGULARIDADE FISCAL 
 
a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
b) - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
c) - Certidão Negativa de Débito junto ao Município (sede do licitante);           
d) - Certidão Negativa de Débito da Receita Federal. 
e)        -       Certidão Negativa de Débito Trabalhista. 
 
 
7.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 
b) - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social (2012). 
 
 
7.1.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
7.1.4.1- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 
(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
7.1.4.2- Quando o licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, a 
Comissão poderá efetuar consulta no site correspondente, para verificação da 
autenticidade. 
 
8 - DO TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E 
SIMPLIFICADO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
 
8.1 - NA HABILITAÇÃO: 
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8.1.1 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas 
de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como 
condição para participação na licitação. 
 
8.1.2 - Na fase de habilitação, deverá ser apresentada e conferida toda a 
documentação e, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
 
8.1.3 - A declaração do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerá no 
momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 
 
8.1.4 - A prorrogação do prazo previsto no item 8.1.2 deverá ser concedida pela 
administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 
 
8.1.5 - A não-regulamentação da documentação no prazo previsto implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
8.1.6- Deverá ser apresentado pelo licitante declaração expressa que o preço 
proposto compreende todos os encargos e impostos, bem como os custos para a 
execução total dos serviços constantes no Termo de Referência – Anexo I. 
  
8.2 - NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 
8.2.1 - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
  
8.2.1.1- Entende-se como empate aquelas situações em que as ofertas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a melhor oferta 
válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
  
8.2.2 - A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma: 
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I - ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
melhor classificada poderá apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob 
pena de preclusão, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 
 
II - na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, com base no inciso I, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
 
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
9.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame. 
 
9.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao 
Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de 
acordo com o estabelecido no Anexo IV ao Edital e em envelopes separados a 
proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
9.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame. 
 
9.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento dos 
requisitos estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as 
propostas: 
 
a) - cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 
Edital; 
 
b) - que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes. 
 
9.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto a exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as 
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correções no caso de eventuais erros, tornado-se corno corretos os preços unitários. 
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
9.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas 
das demais licitantes. 
 
9.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 
lances com observância dos seguintes critérios: 
 
a) - seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela; 
 
b) - não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na 
alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores  
preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas 
todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 
9.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o valor POR ITEM. 
 
9.5 - O Pregoeiro convidará individualmente as autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de 
maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de 
sorteio no caso de empate de preços. 
 
9.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente 
até a definição completa da ordem de lances. 
 
9.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores a proposta de menor preço. 
 
9.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
 
9.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 
selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos 
valores, considerando-se para as selecionadas a último preço ofertado. 
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9.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução do preço. 
  
9.10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 
do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
9.10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 
órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
 
9.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 
9.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
caso haja aquiescência dos outros licitantes, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante: 
  
a) - substituição e apresentação de documentos, ou 
 
b) - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
9.12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por melo eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
 
9.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo 
essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 
verificação, a licitante será inabilitada. 
 
9.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
9.14 -      Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender as exigências 
para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 
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uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que 
será declarado vencedor. 
 
10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 
imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de três dias 
para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos na 
repetição. 
 
10.2 - A ausência de manifestação de recurso e devidamente motivado da 
licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do 
certame pelo Pregoeiro a Licitante vencedora e o encaminhamento do processo a 
autoridade competente para a homologação. 
 
10.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminha-lo devidamente informado a autoridade competente. 
 
10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, 
a autoridade competente adjudicará a objeto do certame a licitante vencedora e 
homologará o procedimento. 
 
10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.6 - A adjudicação será feita POR ITEM. 
 
10.7 - A homologação da Licitação, caso não haja pedido de recurso, poderá 
ser feito no mesmo dia da sessão de abertura do pregão. 
 
11 - DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
 
11.1 - Os pagamentos serão processados em 12 (doze) parcelas, até o dia 05 de 
cada mês; 
 
11.2 - O pagamento da última parcela fica vinculado à apresentação de relatório dos 
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trabalhos realizados e aceitos pela Prefeitura Municipal de Jardim - MS, através da 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças; 
 
11.2 - Os preços serão fixos e irreajustáveis e deverão ser expressos em Reais e de 
conformidade com a alínea “e” do subitem 6.1; 
 
11.4 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação; 
 

11.5 - As Notas Fiscais/Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o 
número da Nota de Empenho. 
  
12 - DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 
assinatura de termo de contrato, nos termos do art. 62 da Lei n° 8.666/1993, cuja 
respectiva minuta constitui o Anexo III do presente Edital. 
 
12.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados 
da data da convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de Jardim/MS para 
assinar o termo de contrato (ou para retirar o instrumento equivalente). 
 
12.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato (ou 
retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais licitantes 
classificadas. Na ordem de classificação. 
 
13 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
13.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo 
prazo de ate 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 
7º da Lei federal n° 10 520, de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações. 
 
14 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 
 
14.1 - As despesas decorrentes da aquisição do objeto do Pregão (Presencial) 
nº 004/2014 e subseqüente contrato correrão à conta da Reserva Orçamentária: 
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1401 – Gabinete do Secretário de Administração, Planejamento e Finanças 
041212032007 – Planejamento e Gestão das Finanças do Município 
339035 – Serviços de Consultoria 

  
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor 
da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes 
e desde que não comprometam o interesse, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
 
15.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
 
15.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 
sessão e as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes 
que desejarem. 
 
15.4 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, 
serão publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. 
 
15.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais 
licitantes ficarão a disposição para retirada no Paço Municipal, Sala das Licitações, 
após a celebração do contrato. 
 
15.6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 
15.7 - A petição será dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 
prazo de até 01 (um) dia útil, anterior a data fixada para recebimento das propostas. 
 
15.8 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
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15.9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo 
Pregoeiro. 
 
15.10- Os interessados em participar do presente Pregão, deverão retirar o referido 
Edital junto ao Núcleo de Licitações e Contratos. 
 
15.11- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Jardim - MS, Estado 
de Mato Grosso do Sul. 
 
Jardim/MS, 06 
 de janeiro de 2014. 
 
 
 

Sandra Regina Alez Herter Pereira 
                              Diretora do Departamento de Compras e Licitações 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - OBJETIVO 

Contratação de empresa para prestação de serviços em todos os trâmites 

administrativos de natureza contábil, com a realização dos seguintes serviços: 

1.1 - Análise da Legislação Municipal pertinente à área contábil, abrangendo 

os setores tributários, pessoal, patrimonial, avaliando os aspectos de 

legalidade, controle e transparência; 

1.2 - Análise da aplicação das normas editadas pelo Tribunal de Contas de 

Mato Grosso do Sul (TC/MS), como súmulas, instruções normativas, 

consultas e demais deliberações com vista a garantir o seu cumprimento; 

1.3 - Assessoria na elaboração, aplicação e revisão dos instrumentos de 

planejamento, quais sejam: Plano Plurianual de Aplicações – PPA, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA; 

1.4 - Assessorar e orientar as prestações de contas relativas aos convênios e 

subvenções celebrados pela municipalidade com órgãos ou entidades das 

administrações: Municipal, Estadual e Federal; 

1.5 - Assessoria e Consultoria a Secretaria Municipal de Fazenda nos 

procedimentos relacionados ao processamento de licitações, analise dos 

contratos administrativos, recursos humanos, tributários e patrimoniais;  

1.6 – Orientação e acompanhamento dos procedimentos e prazos para 

encaminhamento de atos de pessoal e contratos administrativos celebrados 

pela administração pública junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do 

Sul (TC/MS) e demais órgãos fiscalizadores;  

1.7 – Assessoria e análise no acompanhamento contábil de forma continua 

das atividades, desde os lançamentos rotineiros até o fechamento de 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 

 

Rua Coronel Juvêncio, 547 - Fone: (067) 3209-2500 - Fax (067) 3209-2506 - CGC 03.162.047/0001-40 

CEP 79240-000        -          Centro           -           JARDIM          -          Estado de Mato Grosso do Sul 

 

balanços e análise contábil do executivo e seus respectivos fundos a serem 

encaminhados ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.  

1.8 - Assessoramento na elaboração dos anexos e demais peças exigíveis 

pela Lei Complementar 101/2000 e legislações que o Tribunal de Contas vier 

solicitar;  

1.9 - Assessorar e acompanhar o cumprimento dos índices oficiais 

obrigatórios determinados pela Lei Complementar nº 101/2000 e Constituição 

Federal;  

1.10 - Consultoria e Assessoria nos processos de movimentação de pessoal, 

nomeação, posses, transferências, readaptação e exoneração, de acordo 

com o estatuto dos Servidores e com normas legais em cumprimento ás 

exigências do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TC/MS);  

1.11 - Consultoria e Assessoria na elaboração dos Recursos contábeis de 

reconsideração revisão cabíveis, junto aos órgãos fiscalizadores (TC/MS – 

TCU/CGU).  

2 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1- O profissional deverá prestar junto à Prefeitura Municipal, com atuação 

também no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e em órgãos da União, 

Estados e em autarquias federais em Campo Grande, São Paulo, Brasília e 

demais localidades. 

3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1- Manter absoluto sigilo sobre todos os documentos e elementos que 

passam pela apreciação da contratada; 

3.2 - Manter a contratante sempre informada dos resultados e de todas as 

etapas previstas na execução dos serviços;  

3.3 - Responsabilizar-se pelo pessoal técnico especializado permanente 

necessário à execução dos serviços;  
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3.4 - Quando o trabalho in loco na sede da Prefeitura Municipal cumprir os 

horários determinados pela administração municipal, ou quando 

necessário, obter autorização da autoridade responsável;  

3.5- Assumir as todas as despesas com os encargos trabalhistas e fiscais do 

pessoal técnicos especializados quanto à prestação de serviços ao município. 

 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1- Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo edital e 

minuta do contrato; 

4.2 - Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes 

do pagamento;  

4.3 - Proporcionar todas as facilidades que lhe couber ou forrem possíveis 

para que os serviços sejam executados na forma estabelecidas no termo de 

referência e respectivo contrato;  

4.4 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a 

execução dos serviços, proporcionando as necessárias medidas para 

regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do 

contrato;  

4.5 - Custear as despesas de hospedagem e refeições dos técnicos da 

contratada a serviço do município. 

5 – DA VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1.- O Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contando da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em virtude de fatos ocorridos 

que interferirem no andamento normal dos serviços. 

6 - DO VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO 

6.1.- O valor máximo estimado para a contração dos serviços, objeto deste 

Termo de Referência é de R$ 212.000,00 (duzentos e doze  mil reais). 

7 - DA FORMA DE PAGAMENTO 
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8.1 - O Valor contratado deverá ser pago em 12 (doze) parcelas mensais, 

com sendo a primeira no ato da assinatura do contrato. 

8 – METODOLOGIA 

8.1 - Os profissionais desenvolverão serviços contábeis auxiliando a 

Administração Municipal, cuja especificação encontra-se no Termo de 

Referência deste Edital. 

9 – QUALIFICAÇÕES TÉCNICA DA EMPRESA 

9.1 - Para realização dos serviços a empresa deverá ter registro no Conselho 

Regional de Contabilidade, assim como o seu profissional deverá ter formado 

de nível superior na área de contabilidade e o registro no CRC; 

9.2 - Apresentação de 2 (dois) atestados de capacidade técnica, fornecidos 

pela pessoa jurídica de direito publico, de serviços já executados de forma 

satisfatória que sejam de atividade relativa à prestação de serviços objeto 

deste Termo de Referência. 

 
Jardim, 10 de janeiro de 2014. 

 
 

Sandra Regina Alez Herter Pereira 
Diretora do Departamento de Compras e Licitações 
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ANEXO II - PROPOSTA 

 

PROPOSTA DE 
PREÇO 

MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL 

NÚMERO 

004/2014 

TIPO: 

MENOR 

PREÇO 

GLOBAL 

 FLS: 

Proponente:  

Endereço:   Processo Nº 004   

Cidade:   Estado:   

Telefone   (67)   Fax    (67)  

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

 

UN. 

 
QNTD. 

VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

01 

Contratação dos serviços de empresa de 

consultoria (Consultora) para a execução de 

uma ampla assessoria técnica especializada, 

envolvendo as áreas administrativa, 

financeira, contábil e orçamentária, mediante a 

realização de estudos, levantamentos e 

pesquisas, a formulação de normas, 

procedimentos e processos institucionais e o 

desenvolvimento de atividades, ações e 

eventos que possibilitem práticas 

governamentais que assegurem maior 

eficiência na execução dos serviços, na 

aplicação dos recursos e nas prestações de 

contas do Executivo Municipal, nos moldes do 

Termo de Referência – Anexo I deste edital 

MÊS 12 

 

 

 

 

XXXXX 

 

 

 

 

R$ 

XXXXX 

 

VALOR TOTAL: R$  R$  
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..................X /MS, XX de xxxxxx de 2014.  

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

CARIMBO E ASSINATURA 

 

CARIMBO DO CNPJ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Anexo III 
MINUTA DO CONTRATO 

 
                                                                                          
MINUTA CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/MS E A EMPRESA 
.......... PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA. 

 
 
Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/MS, sito a Rua 
Coronel Juvêncio, nº 547, Centro – Jardim-MS, representada pelo Prefeito Municipal, 
Sr. SR. .................., brasileiro, casado, nascido no dia ..... de .... de ......, portador do RG 

sob os n· ........... SSP/SP, e do CPF n ..............., residente e domiciliado à Rua .........., 

n ....... – ........, Jardim – MS, e a Empresa ...., CNPJ/MF nº.............., com sede na 
Rua...........,  representada neste ato por seu Diretor, Sr ......................., portador da C. I. 
nº. .............., expedida pela SSP/.... e CPF nº .........................., doravante denominada 
CONTRATADA resolvem celebrar o presente Contrato,  resultante do Processo 
Administrativo nº 004/2014, Edital Modalidade Pregão nº 004/2014. 
                                         
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto a contratação dos serviços de empresa de consultoria 
(Consultora) para a execução de uma ampla assessoria técnica especializada, 
envolvendo as áreas financeira, contábil e orçamentária, mediante a realização de estudos, 
levantamentos e pesquisas, a formulação de normas, procedimentos e processos 
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institucionais e o desenvolvimento de atividades, ações e eventos que possibilitem práticas 
governamentais que assegurem maior eficiência na execução dos serviços, na aplicação 
dos recursos e nas prestações de contas do Executivo Municipal, nos termos do Anexo I do 
Edital do Pregão Presencial nº 004/2014.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Prestar os serviços em pleno atendimento das disposições deste contrato e 
do Edital do Pregão Presencial nº XXX/2014 – Processo Administrativo nº XXX/2014;  
b) Observar os prazos na prestação dos serviços, em especial aos projetos de 
leis de diretrizes orçamentária e orçamento programa;  
c) Acompanhar, por dos responsáveis técnicos, o desenvolvimento dos 
serviços, objeto deste ajuste. 
 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas neste contrato 
ou dele decorrentes: 
3.2 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA. 
3.3 Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos 
serviços, executados com entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser 
confirmados, por escrito, no prazo de vinte e quatro horas. 
3.4 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações 
que se fizerem necessárias à execução dos serviços. 
3.5 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste contrato. 
3.6 Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da administração previsto em Lei e 
incidente sobre este contrato, particularmente o de rescisão administrativa previsto nos Arts. 
77 a 80 da Lei nº 8666/93, alterada pela Lei 8883/94, bem como o estabelecido no art. 87 do 
mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAÇÃO  
 
A Contratação em tela foi autorizada mediante a homologação confirmada do julgamento 
das propostas de eficácia à adjudicação da Licitação Modalidade Pregão n.º XXX/2014, 
vinculada, mediante parecer exarado no processo administrativo nº XXX/2014. 
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CLAÚSULA SEXTA – DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
Fundamenta-se a presente contratação nos dispositivos das Leis nº 10.520/2002,   8.666/93 
e 8.883/94, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, e demais normas pertinentes, ficando as partes a elas 
sujeitas como sujeitas igualmente ficam as normas pactuadas neste contrato. 
 
CLAÚSULA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO  
 
Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Licitação Modalidade Pregão nº 004/2014, e 
respectivos anexos, do Processo Administrativo nº 004/2014. 
 
CLAÚSULA OITAVA – DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES 
 
Obriga-se a CONTRATADA a manter durante todo o período de vigência deste contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA NONA – RECURSOS FINANCEIROS 
 
As despesas decorrentes da execução deste instrumento no valor de R$  ( ),  correrão à 
conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 
0401 – Gabinete do Gerente de Finanças 
041212032007 – Planejamento e Gestão das Finanças do Município 
339035 – Serviços de Consultoria 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
10.1 O valor global do presente contrato, para fins de empenho, é de R$........... (...............), 
que será pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$ ................... (,..........), até o dia 10 de 
cada mês.  
 
102 – Não estão incluídos no valor mensal pago pela Prefeitura: 
 
I – as despesas de viagem (combustível), pousada e alimentação da equipe da Consultora, 
quando se deslocar para a sede do Município em objeto de serviço, correndo tais despesas 
por conta da Prefeitura; 
II – as despesas eventuais quando, no interesse do Município, qualquer técnico da 
Consultora se deslocar, em objeto de serviço, para outro Município no âmbito do Estado ou 
para fora dele, correndo tais despesas por conta da municipalidade. Nesta hipótese, deverá 
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ser expedido um documento assinado pelo Chefe do Poder Executivo explicitando os 
serviços a serem realizados e o local para onde ocorrerá o deslocamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

11.1 A vigência do presente contrato se dará por 12 (doze) meses a contar da assinatura. 
11.2 Por interesse da Administração e acordo entre as partes, o prazo de duração poderá 
ser revisto nas hipóteses previstas no art. 57 da Lei 8.666/93, na redação da Lei nº 9.648/98. 
11.3 A contratada fica obrigada nos termos do parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei citada, 
a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos do objeto ajustado, até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, graduada conforme a gravidade da 
ocorrência ou prejuízo causado à Prefeitura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUSTAÇÃO DE PAGAMENTOS 
A contratante independentemente das garantias, poderá sustar o pagamento de qualquer 
fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos: 
a) Execução dos serviços em desacordo com o solicitado; 
b) Existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE e,  
c) Existência de débitos para com terceiros, relacionados com o fornecimento ora 
contratados que possam por em risco seu bom andamento ou causar prejuízos materiais ou 
morais a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 – Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumida, garantida a prévia defesa, 
a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência por escrito, quando a contratada praticar irregularidades de pequena 
monta. 
b) Suspensão temporária de participação em licitação, com impedimento de contratos 
com a administração, até o prazo de 2 (dois) anos. 
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição, ou até que seja. 
d) Promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
e) Por infração de qualquer outra cláusula no decorrer da execução dos serviços, não 
previsto nos subitens anteriores, será aplicada a multa de 10 (dez por cento), sobre o valor 
total do contrato, cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o 
caso. 
f) Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas no órgão municipal competente até 
5 (cinco) dias úteis, contados da publicação, podendo ainda, ser descontada de qualquer 
fatura ou crédito existente, a critério da CONTRATANTE. 
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g) Na hipótese de falta de veículo por defeito mecânico ou outra razão qualquer, o 
município CONTRATANTE poderá, respeitada a ordem de classificação, convocar o 
proprietário de outro veículo, ou colocar veículo de sua propriedade para assegurar o 
transporte dos alunos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
 
A Contratante poderá considerar rescindido este Contrato unilateralmente de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 
a) Ocorrer concordata, falência ou dissolução da Contratada;  
b) O atraso injustificado por mais de 03 (três) dias do início serviço; 
c) A CONTRATADA interromper o serviço sem motivo justificado e prévia 
comunicação à CONTRATANTE; 
d) A CONTRATADA deixar de cumprir ou cumprir irregularmente qualquer Cláusula, 
condições ou obrigações previstas neste Contrato ou dele decorrente; 
e) O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
f) A rescisão deste Contrato ou Nota de Empenho acarretará sem prejuízo da 
exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e 
demais combinações estabelecidas neste instrumento, além das perdas e danos 
decorrentes; 
g) O presente Contrato poderá ainda, ser rescindindo por conveniência administrativa 
da CONTRATANTE, mediante comunicação escrita entregue diretamente ou por via postal 
com antecedência mínima de 20 (vinte) dias; 
h) A rescisão de que trata a letra „g‟ acima citada, assegura a CONTRATADA o direito 
de receber o preço dos serviços já aceitos, até a data em que a mesma for efetivada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a) A CONTRATANTE e a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim 
não admitirão quaisquer alterações das especificações que manifestarem interesse em 
participar do certame e que, na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no presente Edital para execução do seu objeto; 
b) A CONTRATADA somente poderá subempreitar parte do serviço, com a prévia 
concordância da CONTRATANTE, ficando neste caso, solidariamente responsável perante 
a CONTRATANTE pelos serviços executados pelos subempreiteiros e, ainda pelas 
consequências dos fatos e atos a eles imputáveis; 
c) Aos Contratos de subempreitadas incorporar-se-ão de pleno direito, todas as 
Cláusulas deste instrumento relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA 
para com a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PROIBIÇÕES 
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É vedado à CONTRATADA: 
 
1. Caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira sem prévia 
e expressa autorização da Contratante; 
2. Opor em qualquer circunstância, direito de retenção sobre os serviços executados; 
3. Interromper unilateralmente o serviço sob a alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Jardim - MS para dirimir quaisquer questões do presente 
Contrato renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por assim estarem justos e contratados, assinam este contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo presente. 
                                                          

          Jardim – MS ,             de                    de 2014. 
 
          ___________________ ___________________ 
           Prefeito Municipal RG n° ______________ 
           Contratante Pela Contratada 
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ANEXO IV  
 
 

EDITAL PREGÃO (PRESENCIAL) Nº XX/2014 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)...................................................................................., CNPJ ou CPF 
n°....................................., sediada ......................................... (endereço completo) 
.............................., declara, sob penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 
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  ............................./....., ...... de ............................ de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)......................................................................... 
Nome e número da identidade do declarante 

(representante legal da empresa) 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 
 
A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ n° _____________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________, portador (a) 
da Carteira de Identidade n° _________________ expedida pela SSP/____ e de CPF n° 
_________________ DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da 
Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006; 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 
123/12006. 
 
DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4° 
do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
(localidade)_______, de ____________de ___. 
 
 

__________________________ 
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(Representante Legal) 
 
 

___________________________ 
(Profissional habilitado no CRC) 

 
 
OBS.: OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a 
condição jurídica da empresa licitante, e deverá ser apresentada fora do envelope de 
documentação e proposta, a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro para que a 
empresa usufrua dos privilégios da Lei nº123/06 

 
 
 

ANEXO VI 
 

EDITAL DE PREGÃO Nº XXX/2014 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL 
 
 

 

(NOME DA EMPRESA)...................................................................................., CNPJ ou CPF 

n°....................................., sediada ......................................... (endereço completo) 

..............................,, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos 

termos do art. 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520 de 17/07/2002, licitação modalidade Pregão n° 

XX/2012, Prefeitura Municipal de Jardim/MS, ciente das penalidades cabíveis. 

 
 
 

XXXXXXXXXXX, XX de xxxxxxx de 2013 
 
 
 

_____________________________ 
Responsável Legal da Empresa 
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ANEXO VII 
 
 

EDITAL DE PREGÃO Nº XXX/2014 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 

 

(NOME DA EMPRESA)...................................................................................., CNPJ ou CPF 

n°....................................., sediada ......................................... (endereço completo) 

.............................., DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade Pregão n° 

XXX/2013, realizado na Prefeitura Municipal de Jardim/MS, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de 2013 
 
 
 

_____________________________ 
Responsável Legal da Empresa 
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ANEXO VIII 
 
 

EDITAL DE PREGÃO Nº XXX/2014 
 

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA)...................................................................................., CNPJ ou CPF 

n°....................................., sediada ......................................... (endereço completo) 

.............................., por intermédio de seu representante legal o Sr. ................................., 

portador do Registro Geral n° XXXXXXXXXX SSP/XX e CPF n° XXXXXXXXXXXXX, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido pela Lei 

n° 9.854/99, regulamentada pelo decreto n° 4.358/2002, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos. 

 
 
 

XXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXX de 2013 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal da Empresa 
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AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2014 

REGISTRO DE PREÇOS  
 
 

O MUNICÍPIO DE JARDIM DE MATO GROSSO – MS, comunica aos interessados, 
que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da Lei 
nº 10.520/2002, dos Decretos Municipais n° 055/2007, 095/2009 e 006/2013, da Lei 
Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente a Lei n° 8666/1993 e pelas normas 
que a alteraram. 
PROCESSO N° 004/2014 
OBJETO: Contratação dos serviços de empresa de consultoria (Consultora) 
para a execução de uma ampla assessoria técnica especializada, envolvendo 
as áreas administrativa, financeira, contábil e orçamentária, mediante a 
realização de estudos, levantamentos e pesquisas, a formulação de normas, 
procedimentos e processos institucionais e o desenvolvimento de atividades, 
ações e eventos que possibilitem práticas governamentais que assegurem 
maior eficiência na execução dos serviços, na aplicação dos recursos e nas 
prestações de contas do Executivo Municipal, nos moldes do Termo de 
Referência – Anexo I deste edital. 
 RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 08:00 horas do dia 28 de 
Janeiro de 2014. 
LOCAL: Na sede da Prefeitura municipal, sito a Rua Coronel Juvêncio, 547 - Centro, 
na cidade de Jardim/MS. 
O Edital encontra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado. 
Informações através do Telefone (067) 3209-2500 no horário das 07:00 às 11:00 
horas. O edital deverá ser retirado somente no local acima informado. 
  

Jardim – MS, 10 de janeiro de 2014. 
 
 

Erney Cunha Bazzano Barbosa 
Prefeito Municipal  
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014 

PROCESSO Nº. 004/2014 
 
 

Razão  Social: 
___________________________________________________________________ 
CNPJ Nº 
___________________________________________________________________ 
Endereço: 
___________________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________ 
 
Cidade: _______________ Estado: __________  
 
Telefone: ______________ Fax: ____________ 
 
Pessoa para contato: 
___________________________________________________________________ 
 
 
Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada. 
 
 
Local: __________________, ___ de _____________ de 20_____.. 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 

 
 
 


