
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 153/2018  

 

PROCESSO DE COMPRA N° 153/2018 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018 

 

PREÂMBULO 

 

1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS, SC, pessoa jurídica de direito 

público interno, através do Prefeito Municipal, Sr. IZEU JONAS TOZETTO TORNA 

PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, EDITAL 

N. 13/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, EXCLUSIVO PARA 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO 

ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR 147 DE 07/08/2014 regida pela Lei n
o
 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações introduzidas pelas Leis n.º 8.883, de 08 de 

junho de 1994, e n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA 

EM CONTROLADORIA INTERNA, CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO E NA 

IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA ENVIO DE DADOS AO ESOCIAL  

 

2 - As empresas interessadas poderão obter o Edital de “TOMADA DE PREÇOS” na 

Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro, 

Coronel Freitas - SC, no site da prefeitura www.coronelfreitas.sc.gov.br, onde poderão ser 

fornecidas informações relativas à Tomada de Preços ou pelo telefone (0xx49) 3347-3400.  

 

3 - Todos os documentos poderão ser retirados na Prefeitura Municipal de Coronel 

Freitas, na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro, Coronel Freitas - SC, ou poderão 

ser solicitados por e-mail depcompras@coronelfreitas.sc.gov.br ou pelo telefone 

(0xx49) 3347-3400. 

 

4 - O horário de expediente para obtenção de informações é das 07h30min às 11h30min e 

das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira. 

 

5 - A Documentação e propostas deverão ser entregues a partir do dia 28/11/2018, às 

08h00min, até às 08h00min do dia 13 de dezembro de 2018, no Setor de Compras e 

Licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, na Avenida Santa Catarina, 1022, 

Centro – SC, a abertura da documentação será na sequência a partir das 08h30min 

da mesma data. 

 

6 – DO CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS 

 

6.1 - A interessada na Licitação poderá fazer-se representar por pessoa que não seja sócio-

gerente ou diretor, mediante carta de credenciamento, em papel timbrado com firma 

reconhecida ou instrumento de procuração particular (procuração com firma reconhecida 

em cartório), com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para 

recebimento de intimações e decisão sobre a desistência ou não de recursos contra a 

habilitação ou inabilitação e fase de propostas. 

 

6.2 - A carta de credenciamento, procuração ou documento mencionado supra, deverá vir 

acompanhada de cópia autenticada e atual dos Atos Constitutivos da empresa - ou cópia e 

documento original, que serão conferidos e autenticados por servidos da Administração - 

comprovando que a representação foi autorizada por pessoa competente a fazê-lo. 

 

http://www.coronelfreitas.sc.gov.br/


 

 

6.3 - Caso a licitante não pretenda enviar pessoa credenciada ou procuradora, conforme o 

item 6.1, para representá-las na abertura dos envelopes, as mesmas poderão apresentar 

declaração em impresso firmado por seu representante legal, com firma reconhecida por 

autenticidade, de que desistem formalmente de qualquer recurso contra sua 

inabilitação ou contra a habilitação das demais licitantes e também da fase de propostas, 

conforme anexo do edital. 

 

6.4 - Quando a empresa fizer-se representar na licitação por seu Diretor ou um dos Sócios, 

deverá apresentar cópia autenticada e atual dos seus Atos Constitutivos – ou cópia e 

documento original, que serão conferidos e autenticados por servidor da Administração. 

 

6.5 - A não apresentação do credenciamento não implica a inabilitação das licitantes, mas a 

impede de discordar das decisões tomadas pela Comissão Municipal de Licitações na 

sessão de abertura dos envelopes. 

 

6.6 - Os documentos a que se referem os itens do credenciamento deverão ser apresentados 

fora dos envelopes.  

 

 

 

Coronel Freitas, 22/11/2018 

 

 

 

Izeu Jonas Tozetto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  DO OBJETO 

 

O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLADORIA 

INTERNA, CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO E NA IMPLANTAÇÃO E 

ADEQUAÇÃO PARA ENVIO DE DADOS AO ESOCIAL   
 

2.1. FONTES DOS RECURSOS 

 

As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação correrão à 

conta da(s) verba(s) abaixo indicada:  

 

2.003.3390.00 - 1000 - 9/2018   -   Manutenção das Atividades de Administração do Muni  

 

2.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

O local de prestação dos serviços será nas dependências da Prefeitura Municipal, devendo 

totalizar 16 (dezesseis) horas mensais e à distância em qualquer horário, desde que comercial, 

quando solicitado pela administração.  

 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

3.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados DEVIDAMENTE 

CADASTRADOS junto à Prefeitura Municipal de Coronel Freitas e os NÃO 

CADASTRADOS nos termos dos parágrafos 2º e 9º do art. 22 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

nas condições previstas neste Edital. 

 

3.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas: 

 

3.2.1 - que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 

8.666/93; 

 

3.2.2 - com falência decretada. 

 

3.2.3 – inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Punidas e Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas. 

 

3.3 - Não poderão participar na condição de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as 

que se enquadram nas hipóteses do Artigo 3° §4° da Lei Complementar 123/2006. 

 

3.4 - A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas 

neste Edital e em seus anexos. 

 

3.5 Da participação das microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

3.5.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que QUISEREM participar deste 

certame usufruindo dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão 

observar o disposto nos subitens seguintes. 

 

3.5.2 - 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: 



 

 

 

3.5.3 – Cópia da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante 

onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As 

sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar 

certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do 

art. 3º da Lei Complementar nº123/2006. A Certidão somente será considerada válida quando 

emitida dentro do corrente ano. Ou em substituição: declaração firmada pelo representante 

legal com firma reconhecida, atestando que a empresa se enquadra nos termos legais, cujo 

modelo segue anexo a este edital.  

 

3.5.4 - A documentação constante dos subitens 3.5.3 somente será exigida caso a empresa 

queira usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123/2006, devendo ser 

apresentada obrigatoriamente FORA DOS ENVELOPES, no ato de 

CREDENCIAMENTO. 
 

3.5.5 - A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, com a apresentação dos documentos descritos nos subitens, não terá direito aos 

benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006. 

 

4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 01 E 02 E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 - Os Envelopes nº 01 e nº 02, contendo respectivamente a documentação e a proposta de 

preços, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, 

devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS - SC 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS - SC 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ: 

 

4.2 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 

licitatório, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme modelo sugestivo 

constante do anexo “A” deste Edital, a qual deverá ser entregue à Comissão Permanente de 

Licitações na data de abertura dos Envelopes 01, ou através de procuração com firma 

reconhecida em cartório. 

 

4.3 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido nos subitem 5 deste 

Edital, sendo aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja 

efetuada a entrega dos mesmos até o dia e horário indicados para protocolo. A Prefeitura 

Municipal de Coronel Freitas e a Comissão Permanente de Licitações não se 

responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os envelopes não forem 

entregues em tempo hábil para protocolização dentro dos prazos estabelecidos neste Edital, no 

Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura. 

 

5. DA HABILITAÇÃO Envelope n° 1  



 

 

 

5.1.  Os documentos relativos à habilitação serão entregues à COMISSÃO  

PERMANENTE DE LICITAÇÕES, em envelope devidamente fechado, contendo 

externamente os dizeres já indicados acima, no item 4.1. 

 

5.2.  Para fins de habilitação, as Licitantes deverão apresentar  documentação  em  original  

ou mediante  fotocópia  autenticada  em  cartório  ou  por  servidor  encarregado  do  

recebimento  da documentação. 

 

a) Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município de Coronel Freitas - SC. 

 

b) Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com 

poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 

 

c) Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal, com redação dada pela emenda  constitucional  nº.  20/98, que  proíbe  trabalho  

noturno,  perigoso  ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores 

de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme Anexo.  

 

d) Regularidades fiscais que estiverem por vencidas entre o prazo da habilitação e o prazo 

para abertura. 

 

e) Declaração emitida pela empresa atestando que não possui em seu quadro societário 

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 

mista. 

 

f) Declaração de inidoneidade, modelo constante do Anexo “E”.  

 

Sendo que eventuais declarações poderão ser supridas verbalmente, o que será analisado 

pela comissão, constando-se em ata, passando a ter validade independente de assinatura 

da parte. 

 

5.2.1 REGULARIDADE FISCAL  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Estadual ou Municipal, se 

houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - Estadual e Municipal 

do domicílio do licitante; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (que será conferida juntamente 

com a CND Federal, sendo que a mesma é unificada);  

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida pela Justiça do 

Trabalho ou via meio eletrônico válido. 

 

5.2.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 

 

a) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica.  

 



 

 

5.3. Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 

 

a) Certidão de registro aprovado no Conselho Regional de Contabilidade da pessoa 

jurídica, em cuja base territorial tiver sua sede; 

b) Indicação do pessoal técnico - contador - que realizará o objeto do certame, com 

especialização específica em nível de graduação, pós graduação, mestrado ou 

doutorado, em gestão pública ou contabilidade aplicada ao setor público, de cada 

um, juntada cópia de carteira de inscrição profissional bacharel no Conselho 

Regional de Contabilidade, juntamente com comprovação da 

qualificação/especialização na área pública e ainda, certidão de registro de pessoa 

física no respectivo Conselho; 

c) Comprovação de vinculo empregatício do pessoal que realizará o objeto do 

certame com a empresa licitante, seja através de contrato de prestação de serviços, 

CTPS ou como integrante que conste em contrato social. 

d) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público, 

em nome da licitante de que já prestou serviço compatível com o objeto deste 

certame de forma satisfatória. 

 

5.4. A microempresa e a empresa de pequeno porte que atender a essa classificação, que 

possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos no edital, 

deverá mesmo assim apresentar referido documento, somente assim terá concessão de 

prazo legalmente previsto para apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora 

do certame. 

 

5.5. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de 

pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

 

5.6.  O prazo de que trata o  item  5.5  poderá  ser  prorrogado  uma única  vez,  por  igual  

período,  a critério da Administração. 

 

5.7 - A não regularização da  documentação,  no  prazo  fixado,  implicará  na  decadência  

do  direito  à contratação,  sem prejuízo das penalidades previstas neste edital,  sendo 

facultado  à Administração convocar os licitantes remanescentes,  na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

  6 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

  6.1 - O envelope nº 02 – PROPOSTA, deverá conter a proposta propriamente dita, redigida 

em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, 

assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, podendo ser utilizado o modelo de 

proposta anexo ao Edital.  

 

 6.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas decimais à 

direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta, sem previsão 

de encargos financeiros ou expectativa inflacionária. 

 

 6.3 - No preço deverão estar incluídos todos os custos e as despesas decorrentes ou advindas 

da execução do contrato, tais como: responsabilidade técnica total, pessoal, encargos sociais, 

materiais eventualmente utilizados. 

 



 

 

 6.4 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será 

contado a partir da data de sessão de abertura dos envelopes nº 02. Na contagem do prazo 

excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento. 

 

 6.5 – O valor máximo previsto é de R$ 57.399,92 (cinquenta e sete mil trezentos e noventa e 

nove reais e noventa e dois centavos). 

  

7 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

 

7.1 - A presente Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o procedimento 

estabelecido no art. 43 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

7.2 - No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus 

representantes legais que comparecerem no ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando 

os envelopes 01 - DOCUMENTAÇÃO e 02 - PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos 

seus membros e representantes presentes, procedendo-se a seguir à abertura dos envelopes 01 

- DOCUMENTAÇÃO. 

 

7.3 - Os envelopes 01 - DOCUMENTAÇÃO serão abertos, sendo que os documentos neles 

contidos serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos 

proponentes ou seus representantes credenciados. 

 

7.4 - A Comissão poderá promover diligências visando esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, nos termos do artigo 43, § 3º da Lei de Licitações, destinadas a atestar 

a veracidade de certidões e documentos, possíveis inexigibilidades de documentos, denúncias 

contra licitantes que estão descumprindo alguma das hipóteses do item 3 do presente edital e 

demais fatos supervenientes que surgirem; 

 

7.5 - Na hipótese do item anterior, a Comissão lavrará em ata circunstanciada o objeto da 

diligência, facultando-se a aplicação de efeito suspensivo aos trâmites do julgamento do 

certame, pelo tempo em que julgar necessário para a instrução, devendo dar ciência aos 

licitantes dos resultados obtidos, bem como da retomada do julgamento; 

 

7.6 - Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos 

exigidos no subitem 5 deste Edital, ou que apresentarem documentos rasurados ou com prazo 

de validade vencido na data da abertura dos envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO, ou ainda os 

proponentes que apresentarem seus documentos de forma diversa da estabelecida nos 

subitens 5 deste Instrumento Convocatório. 

 

7.7 - Os envelopes nº 02 - PROPOSTA, serão devolvidos fechados aos proponentes 

considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação, e 

desde que solicitados pelos participantes proponentes. 

 

7.8 - Serão abertos os envelopes 02 - PROPOSTA, contendo as propostas de preços dos 

proponentes habilitados, desde que tenha havido renúncia expressa de todos os proponentes 

de interposição de recursos de que trata o art. 109, inc. I “a” da Lei 8.666/93, através da 

assinatura na Ata, ou Termo de Renúncia. Caso contrário, a data da abertura será posterior ao 

término do prazo recursal, sendo que constará na ata que será publicada no site da Prefeitura, 

devendo a licitante se ater a buscar essa informação.  

 

7.9 - Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 

admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 



 

 

 

7.10 - Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos estabelecidos nos 

subitens 6.1 e 6.2 deste instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação das 

propostas desconformes ou incompatíveis com os requisitos deste Edital. A Comissão de 

Licitações poderá solicitar, ainda, parecer técnico sobre as propostas apresentadas para, 

posteriormente, definir o julgamento e classificação das mesmas. 

 

7.11 - As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas 

automaticamente pela Comissão. 

 

7.12 - Será efetuado o julgamento e a classificação das propostas de acordo com o 

estabelecido no item 8 deste Edital. 

 

7.13 - Da(s) sessão(ões) de abertura e apreciação de envelopes será(ão) lavrada(s) ata(s) 

circunstanciada(s) a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente 

da(s) mesma(s), ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não 

tiverem comparecido, como os que mesmo tendo comparecido não consignarem em ata os 

seus protestos. 

 

7.14 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Prefeitura Municipal de Coronel Freitas poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para reapresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das 

causas que ensejaram a sua desqualificação. 

 

8 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

8.1 - As propostas dos proponentes considerados habilitados serão classificadas pela ordem 

crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor aquele que apresentar o 

MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

8.2 - Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará por sorteio, em ato 

público, no ato de abertura dos envelopes 02 – PROPOSTA, nos termos do art. 45, § 2º da Lei 

nº 8.666/93. 

 

8.3 – Após a divulgação do vencedor se esse não for uma ME ou EPP, e se houver proposta 

apresentada por ME ou EPP igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem 

classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

8.3.1 – A ME ou EPP mais bem classificada e em seu direito a preferência, poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, por escrito, possuindo 

para tanto o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a convocação formal (sendo 

esta realizada na própria sessão ou por ofício ou ainda pela publicação no Diário Oficial) 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

8.3.2 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.3 deste edital, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta.  

 

8.4 – As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) que apresentaram 

restrição na comprovação da regularidade fiscal, terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, após intimação, a contar da declaração de vencedor, se uma EPP ou ME for declarada 



 

 

vencedora, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

8.4.1 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.4 deste edital, 

implicará decadência à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a contratação, ou revogação da licitação. 

 

8.5 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) Ultrapassarem os preços máximos fixados no item 9 deste Edital; 

b) Não atenderem às exigências contidas neste instrumento e seus anexos; 

 

 

9 - DO VALOR ORÇADO E DO PREÇO MÁXIMO 

 

9.1 - O valor total orçado para a prestação do serviço objeto da presente licitação, corresponde 

ao montante de R$ 57.399,92 (cinquenta e sete mil trezentos e noventa e nove reais e 

noventa e dois centavos). 

 

9.2 – O valor acima citado será considerado preço máximo admissível a ser pago pelo 

município. 

 

10 - DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE EXECUÇÃO DO 

OBJETO. 

 

10.1 - A licitante vencedora obriga-se prestar os serviços objeto desta licitação de forma 

IMEDIATA, contado a partir da data da assinatura do contrato.  

 

10.2 - A Contratada poderá, com a prévia permissão da Prefeitura de Coronel Freitas, 

subcontratar os serviços, mas não pode assinar o contrato com terceiros sem que haja 

aprovação, por escrito, da Prefeitura de Coronel Freitas. A subcontratação não altera as 

obrigações contratuais do Contrato decorrente desta licitação. 

 

10.7 - Na hipótese da subcontratação, os pagamentos serão efetuados somente à empresa 

contratada pela Prefeitura de Coronel Freitas, conforme estabelecido no item 11 deste Edital, 

competindo a esta a responsabilidade exclusiva de pagar a subcontratada pela subcontratação 

ajustada. 

 

11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1 - A Tesouraria efetuará o pagamento à empresa CONTRATADA da seguinte forma: 

todo serviço prestado durante o mês será efetuado pagamento até o último dia útil do mês 

seguinte, mediante a apresentação da Nota Fiscal / Fatura, com assinatura do responsável pelo 

recebimento. 

 

11.2. Havendo erro na Nota Fiscal / Fatura ou outra circunstância de responsabilidade da 

licitante vencedora que desaprove a liquidação da despesa pela Gerência de Tesouraria, a 

mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a licitante vencedora providencie as 

medidas saneadoras necessárias.  

 

11.3. O preço a ser pago será o constante da proposta da licitante vencedora.  



 

 

 

12. CAUÇÃO E GARANTIA DO CONTRATO  
 

Não há.  

 

13 - DOS RECURSOS 

 

13.1 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso Administrativo, nos 

termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali 

estabelecidos. 

 

 

14 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

14.1 - O Prefeito Municipal, à vista do resultado do julgamento da licitação, decorridos 05 

(cinco) dias úteis da data que o mesmo foi proferido, não havendo interposição de recursos, 

homologará o resultado do presente certame licitatório. 

 

14.2 - Será adjudicada à licitante classificada em primeiro lugar. 

 

14.3 - Após o procedimento acima descrito, a adjudicatária será imediatamente convocada a 

assinar o Termo de Contrato (minuta constante do anexo “F” deste Edital) dentro do prazo de 

05 (cinco) dias úteis após a convocação formal, junto à Diretoria de Compras da Prefeitura 

Municipal de Coronel Freitas. Decorrido o prazo acima estipulado, se a adjudicatária não 

aceitar ou retirar o instrumento contratual, decairá do direito à mesma, sujeitando-se às 

sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e multa de 20% (vinte por cento) do valor total 

do Contrato. 

 

14.4 - A Prefeitura Municipal de Coronel Freitas poderá, quando o convocado não assinar o 

termo de contrato no prazo e condições estabelecidas neste instrumento convocatório, 

convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 

preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 

8.666/63 e suas posteriores alterações. 

 

15 - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

15.1 - A vigência do contrato decorrente desta licitação será de até 31/12/2018, podendo ser 

prorrogado por até 60 meses na forma da Lei e a critério da Administração.  

 

16 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

16.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua 

rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n 8.666/93 e 

posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que 

caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização. 

 

16.2 - A rescisão contratual poderá ser: 

 

16.2.1 - determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

 



 

 

16.2.2 - amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 

processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

 

17 - DAS PENALIDADES 

 

17.1 - Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a empresa 

contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 

 

17.2 - Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

 

17.2.1 - multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não 

cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento); 

 

17.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

 

17.3.1 - multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não 

cumprida; 

 

17.3.2 - multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para 

complementação ou realização da obrigação não cumprida. 

 

17.4 - O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 19.3.1 e 19.3.2 

será o valor inicial do Contrato. 

 

17.5 - As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura 

Municipal de Coronel Freitas. 

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 - Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no 

Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, no 

endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (0**49) 3347-3421, de 

segunda à sexta-feira, das 07:30 às 17:00 horas. 

 

18.2 - As licitantes participantes deste certame licitatório desde já declaram, sob a pena 

prevista no parágrafo único do artigo 97 da Lei nº 8.666/93, não estarem declaradas inidôneas 

por qualquer entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer das esferas de 

governo, nos termos do inciso IV do artigo 87 do mesmo diploma legal. 

 

18.3 - A empresa contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção individual, bem 

como as ferramentas e demais equipamentos necessários para a execução do objeto licitado. 

 

18.4 - A empresa contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à 

legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a 

qualquer título causar ao contratante, ao meio ambiente e a terceiros, em decorrência da 

execução dos serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores. 

 

18.5 - A Prefeitura Municipal de Coronel Freitas reserva-se o direito de anular ou revogar a 

presente licitação, nos termos do art. 49 da lei nº 8.666/93. 



 

 

 

18.6 - A Prefeitura Municipal de Coronel Freitas reserva-se o direito de deixar de executar o 

objeto da presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade 

financeira, sem prévio acordo com o licitante vencedor, não cabendo a este qualquer tipo de 

indenização. 

 

18.7 - Informações fornecidas verbalmente por pessoas pertencentes ao quadro de servidores 

da Administração Municipal de Coronel Freitas não serão consideradas como motivos para 

impugnações. 

 

18.8 - A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena deste 

Edital e suas condições. 

 

18.9 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 

Licitações à luz das disposições contidas na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 

alterações e demais legislações aplicáveis. 

 

18.10 - O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da 

presente licitação é o da Comarca de Coronel Freitas, SC. 

 

19 - DOS ANEXOS DO EDITAL 

 

19.1 - Integram o presente instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, como se 

transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

 

A EMPRESA PARTICIPANTE DEVERÁ SE ATER A APRESENTAÇÃO DOS 

ANEXOS ABAIXO MENCIONADOS.  

 

a) Anexo “A” – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO; (fora dos 

envelopes).  

 

b) Anexo “B” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE; (dentro do envelope 1). 

 

c) Anexo “C” – TERMO DE RENUNCIA DE RECURSOS FASE DE 

PROPOSTAS; (dentro do envelope 2).  

 

d) Anexo “D” – RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ITENS DO OBJETO DESTA 

LICITAÇÃO;  

 

e) Anexo “E” – MODELO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE; (dentro do 

envelope 01). 

 

f) Anexo “F” – MINUTA DO CONTRATO; 

 

g) Anexo “G” - MODELO DE RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL DA FASE 

DE HABILITAÇÃO; (dentro do envelope 01).  

            

h) Anexo “H” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPRESA ME Ou EPP. (fora 

dos envelopes). 

 



 

 

i) Anexo “I” - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL. 

(fora dos envelopes). 

 

j) Anexo “J” – MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA. 

(dentro do envelope 02).  

 

Coronel Freitas, SC, 22/11/2018 

 

____________________________________ 

Izeu Jonas Tozetto 

Prefeito Municipal de Coronel Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018 

 

ANEXO “A” 

 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

 

 

À Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, SC 

 

 

 

 

Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, a participar da licitação 

instaurada pela Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, SC, na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS Nº _______/_______, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

_______________________________________ , bem como formular propostas verbais, 

recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018 

 

ANEXO “B” 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

 

 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018. 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o 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 inciso V do art. 27 da 

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

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

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018 

 

ANEXO “C” 

 

 

 

TERMO DE RENUNCIA DE RECURSOS FASE DE PROPOSTAS  

 

 

 

 

Renúncia expressamente ao prazo recursal previsto no artigo 109 e incisos da Lei n. 

8.666/93, desistindo de buscar qualquer espécie de modificação da decisão da Comissão de 

Julgamento no processo em epígrafe, em relação à Fase de propostas, razão pela qual 

concorda com o imediato julgamento do processo licitatório ___/2018 TOMADA DE PREÇO 

____/2018. 

 

 

 

 

Coronel Freitas, SC _____ de _______________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018 

 

ANEXO “D” 

Lote: LOTE 1 Preço Total do Lote: 57.399,92  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço 

Unit. 

Máximo 

Preço 

Total 

1 SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA 

IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO 

PARA ENVIO DOS DADOS PARA 

O ESOCIAL, EM ATENÇÃO A 

PROCEDIMENTOS 

RELACIONADOS ÀS SEGUINTES 

FASES: TREINAMENTO E 

SUPORTE NO ENVIO DOS DADOS 

AOS TÉCNICOS DOS SETORES DE 

RECURSOS HUMANOS, 

CONTABILIDADE, TESOURARIA, 

SISTEMA DE CONTROLE 

INTERNO E OUTROS 

ENVOLVIDOS COM: ESOCIAL - 

MANUAIS, LEIAUTES, TABELAS 

E EVENTOS " FASEAMENTO " 

ESTRUTURA DOS LEIAUTES DO 

ESOCIAL " TABELA DE REGRAS " 

EVENTOS DO CADASTRO 

INICIAL " TABELAS DO ESOCIAL 

" EVENTOS PERIÓDICOS E NÃO 

PERIÓDICOS NOVAS 

OBRIGAÇÕES PARA A RFB: " 

EFD-REINF " PERD/COMP " 

DCTFWEB PROCURAÇÃO 

ELETRÔNICA - ASSESSORIA NA 

ANÁLISE DA CONFIGURAÇÃO 

DOS DADOS NO SISTEMA 

INFORMATIZADO DO SETOR DE 

RECURSOS HUMANOS 

JUNTAMENTE COM A 

DOCUMENTAÇÃO DOS 

SERVIDORES. - ORIENTAÇÃO NA 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA 

QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 

DOS SERVIDORES; - ANÁLISE 

RUBRICAS UTILIZADAS NA 

FOLHA DE PAGAMENTO 

(PROVENTOS, DESCONTOS, 

INFORMATIVAS E 

INFORMATIVAS REDUTORAS) 

EM RELAÇÃO DE/PARA ESOCIAL 

E NA INCIDÊNCIA SOBRE A 

FOLHA; - AVALIAÇÃO 

PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS 

un 1,00  20.000,00  20000,00 



 

 

DE SAÚDE E SEGURANÇA NO 

TRABALHO - SST, COM ANÁLISE 

DO LTCAT, AQUISIÇÃO, 

ENTREGA E USO DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL EPIS, COM BASE 

NAS EXIGÊNCIAS DO ESOCIAL; 

(NÃO OFERECEMOS SERVIÇOS 

NA ÁREA DE SST) - 

ORIENTAÇÕES SOBRE A 

CONTRATAÇÃO DE 

TRABALHADORES AVULSOS E 

PRODUTORES RURAIS; - 

PROPOSTA DE NORMATIZAÇÃO 

DOS PRINCIPAIS 

PROCEDIMENTOS E ROTINAS 

PARA ATENDIMENTO AO 

ESOCIAL. (OBS.: MUNICÍPIO 

FARÁ ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL E É PROVÁVEL QUE 

SERÁ NECESSÁRIA ALTERAÇÃO 

NA LEGISLAÇÃO. NÃO 

OFERECEMOS SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA JURÍDICA); - 

ACOMPANHAMENTO JUNTO AO 

SISTEMA INFORMATIZADOS, 

POSSÍVEIS TESTES DE ENVIO DE 

DADOS E ORIENTAÇÕES NA 

SOLUÇÃO DOS ERROS; - 

ORIENTAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO NO ENVIO 

DOS DADOS CONFORME 

CRONOGRAMA DE ENVIO DO 

ESOCIAL, ASSESSORANDO NA 

IDENTIFICAÇÃO DAS 

MENSAGENS DE ERROS DO 

SISTEMA E CORREÇÕES/AJUSTES 

- OUTROS PROCEDIMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA O 

COMPLETO ATENDIMENTO DA 

DEMANDA DO MUNICÍPIO NO 

OBJETO EM QUESTÃO, 

REALIZANDO TODO O SUPORTE 

PARA O CORRETO ENVIO DOS 

DADOS. OBS.: A ASSESSORIA 

ORIENTA, MAS NÃO ABRANGE A 

RESPONSABILIDADE QUANTO A 

DECISÃO DO MUNICÍPIO EM 

RELAÇÃO A TRIBUTAÇÃO E 

RECOLHIMENTO DOS 

ENCARGOS DA FOLHA E 

OUTROS DÉBITOS 



 

 

PREVIDENCIÁRIOS.  

2 SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA 

CONTROLADORIA INTERNA DO 

MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A 

PROCEDIMENTOS 

RELACIONADOS A: ASSESSORIA 

EM AUDITORIA: 

ASSESSORAMENTO DE 

AUDITORIAS TÉCNICAS E 

OPERACIONAIS NOS DIVERSOS 

SETORES E DEPARTAMENTOS 

DO MUNICÍPIO. ASSESSORIA EM 

TRANSPARÊNCIA: 

ABRANGENDO ANÁLISE DA 

ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO 

PORTAL DO MUNICÍPIO E 

RESPOSTAS ÀS SOLICITAÇÕES 

DE INFORMAÇÕES DE CIDADÃOS 

E ÓRGÃOS DE CONTROLE 

EXTERNO. ASSESSORIA NA 

NORMATIZAÇÃO DE SETORES E 

PROCEDIMENTOS: 

NORMATIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTOS E CONTROLES 

INTERNOS QUE DEMONSTRAM 

FRAGILIDADE E NECESSIDADE 

DE NORMATIZAÇÃO. 

ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E 

PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS: ASSESSORAMENTO NA 

FORMAÇÃO DO PROCESSO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA 

ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

DOS RELATÓRIOS DA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA TC 

20/2015 DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DE SANTA CATARINA, 

ENVOLVENDO RELATÓRIO DE 

GESTÃO DO TITULAR DE 

UNIDADE JURISDICIONADA 

(ART. 14, § 1º) 2018, RELATÓRIO 

DO ÓRGÃO DE CONTROLE 

INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DE GESTÃO (ART. 

16) 2018 E RELATÓRIO DO 

ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA 

DE CONTROLE INTERNO DO 

PODER EXECUTIVO QUE 

ACOMPANHA A PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO PREFEITO (ART. 8º) 

2018. ASSESSORIA NA 

ELABORAÇÃO E CONFERÊNCIA 

ms 12,00  1.558,33  18699,96 



 

 

DAS NOTAS EXPLICATIVAS DO 

BALANÇO ANUAL 

CONSOLIDADO.  

3 SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA 

A CONTABILIDADE DO 

MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A 

PROCEDIMENTOS 

RELACIONADOS A: ASSESSORIA 

EM RELATÓRIOS E PROCESSOS 

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

ASSESSORIA NA ANÁLISE DOS 

BALANCETES BIMESTRAIS E 

AJUSTES NECESSÁRIOS, NA 

ORIENTAÇÃO DE 

CONTABILIZAÇÃO DE ATOS E 

FATOS CONTÁBEIS, NA 

ELABORAÇÃO DAS NOTAS 

EXPLICATIVAS DO BALANÇO 

CONSOLIDADO E DEMAIS 

DEMANDAS ORIUNDAS DA 

CONTABILIDADE. 

ASSESSORAMENTO NA 

CONFERÊNCIA DOS ANEXOS DO 

BALANÇO 2018. ORIENTAÇÃO 

QUANTO AOS CORRETOS 

PROCEDIMENTOS COM ÊNFASE 

NAS NORMAS BRASILEIRAS DE 

CONTABILIDADE APLICADAS AO 

SETOR PÚBLICO (NBCASP).  

ms 12,00  1.558,33  18699,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018 

 

ANEXO “E” 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

..................., inscrita no CNPJ sob o n° .................., estabelecida ........................, cidade e 

Município de .........................., por intermédio de seu titular e responsável legal pela empresa, 

DECLARA, para efeito de participação no Processo de Licitação N° _______/________, 

modalidade de Tomada de Preço de nº ___/______, que sua empresa não foi considerada 

INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, 

do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que 

dispõe o § II do artigo 32 da referida lei. 

 

 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor/ 

número do cadastro de pessoa física) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018 

 

ANEXO “F” 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, 

COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS, E, 

DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA __________, OBJETIVANDO O(A) 

__________ 

 

 

PREÂMBULO 

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 

DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL 

 

(1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES – A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CORONEL FREITAS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na 

Av. Santa Catarina, 1022 – Centro – 89.840-000 – Coronel Freitas, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 83.021.824/0001-75, doravante simplesmente denominado 

PREFEITURA ou CONTRATANTE, representado pelo seu Prefeito Sr. Izeu Jonas 

Tozetto, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 435.815.950.-87, 

portador da Cédula de Identidade/RG nº 1.499.196, residente e domiciliado à Rua 

Guaporé, nº 50, Centro, Coronel Freitas – SC, e do outro lado, a Empresa _____, 

inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na __________, representada neste ato por 

seu(ua) _________, Sr(a).__________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______,  

doravante simplesmente denominada CONTRATADA. 

 

(2) DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o 

relacionamento contratual com vistas à execução dos serviços definidos e especificados no 

objeto.  

 

(3) DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta contratação decorre de licitação sob modalidade de 

Tomada de Preços nos termos e condições do EDITAL nº _________cujo resultado foi 

homologado na data de __________ pela Comissão de Licitação, conforme consta do 

Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes às disposições 

constantes da Lei nº 8.666, de 21.06.93, às cláusulas e condições aqui estabelecidas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 O presente termo de contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

____________.  
 

1.2 Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os  fins de 

direito, obrigando-se as partes em todos os seus termos, às condições expressas no 

Edital de Licitação  modalidade Tomada  de Preço, seus anexos, juntamente com a 

Proposta de Preço da CONTRATADA. 

 



 

 

1.3 Todos os equipamentos e materiais utilizados na prestação dos 

serviços/fornecimento dos materiais deverão atender às exigências mínimas de 

qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de 

controle de qualidade Industrial atentando-se a contratada, principalmente, para as 

prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

2.1 A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços, objeto desta licitação, no prazo 

máximo ____________ 

 

2.1.2. A prestação dos serviços deverá ser iniciada imediatamente após a data de 

assinatura do contrato. 

 

2.2. O local de prestação dos serviços será nas dependências da Prefeitura Municipal, 

devendo totalizar 16 (dezesseis) horas mensais e à distância em qualquer horário, desde que 

comercial, quando solicitado pela administração. 

 

2.3. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças realizará o acompanhamento 

e a fiscalização do objeto desta licitação. 

 

2.4. A execução do objeto desta licitação deverá seguir as orientações especificadas no 

edital e definição do próprio objeto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO CONTRATO 

 

3.1 O presente Contrato terá validade até 31/12/2018 e poderá ser prorrogado por até 

60 meses na forma da Lei e a critério da Administração.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR CONTRATUAL E PAGAMENTO 
 

4.1 Pela execução dos serviços previstos na cláusula Primeira, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ___________ 

 

4.2 O pagamento será efetuado de acordo com a ordem cronológica do 

Departamento de Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente 

certificada pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado. 

 

4.3 As despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação correrão por 

conta das seguintes dotações:  

[...] 

 

4.4 O pagamento será efetuado, mediante depósito ou transferência bancária, em 

conta corrente de titularidade da contratada.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

5.1 A Contratada poderá, com a prévia permissão do Município de Coronel Freitas, 

subcontratar até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos serviços, objeto deste 

certame, mas não pode assinar o(s) contrato(s) com terceiros sem que haja aprovação, 

por escrito, do Município de Coronel Freitas. A subcontratação não altera as obrigações 



 

 

contratuais do Contrato decorrente desta licitação, conforme disposto no artigo 72 da 

Lei 8.666/93 ou nas condições previstas o art. 48 incisos II e III da Lei Complementar 

147/2017. 

 

5.2 A empresa deverá apresentar o contrato firmado com a subcontratada com as 

suas respectivas certidões de regularidade fiscal.  

 

5.2.1. É responsabilidade da CONTRATADA manter atualizadas, durante toda a 

execução do serviço da subcontratada, documentação exigida no edital.  

 

5.2.2. Juntamente com a Nota Fiscal a CONTRATADA deverá encaminhar as GFIP’s 

da subcontratada referente aos colaboradores desta. 

 

5.3 A subcontratada deverá recolher os impostos referente ao Instituto Nacional 

de Seguro Social sobre a matrícula da obra executada pela CONTRATADA, devendo 

apresentar os comprovantes do mesmo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

6.1. São obrigações da CONTRATADA: 

 

6.1.1. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como 

pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 

devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 

comprovantes de pagamento e quitação. 

 

6.1.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do artigo 70 

do Código de Processo Civil, no caso de, em  qualquer hipótese, empregados da 

CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE. 

 

6.1.1.2. Cumprir integralmente com as determinações estabelecidas pelo Ministério 

do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho. 

 

6.1.2 Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 

profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades 

exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 

 

6.1.3 Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à 

CONTRATANTE, ao meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da execução do 

objeto deste termo, respondendo por si e por seus sucessores. 

 

6.1.4 Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 

empregados, durante a execução do objeto do presente Contrato. 

 

6.1.5. Manter, durante todo o período de execução do objeto deste Contrato 

profissional com a devida capacidade, conforme exigências do edital.  

 

6.1.6. Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os encargos sociais e 

trabalhistas. 

 

6.2. São obrigações da CONTRATANTE: 



 

 

 

6.2.1. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no edital e contrato, cumprido o 

disposto na Cláusula Quinta. 

 

6.2.2. Comunicar à Contratada, por escrito ou verbalmente, sobre imperfeições, falhas 

ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

 

CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

7.1 A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua 

rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 

8.666/1993 e posteriores alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da 

referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização. 

 

7.2. A rescisão contratual poderá ser: 

 

7.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 

7.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo 

no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 

8.1 Nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial do 

estabelecido neste edital de Licitação, este Município poderá aplicar à CONTRATADA 

as seguintes penalidades: 

 

I – ADVERTÊNCIA: será aplicada na hipótese de infrações cometidas que 

prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que correspondam a pequenas 

irregularidades verificadas na execução deste instrumento, que venham ou não causar 

dano à Administração ou a terceiros; 

 

II – MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do 

objeto licitado e compreenderão: 

 

a) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho pela não entrega 

do(s) produto(s)/serviço(s) nas quantidades, prazos e especificações estabelecidas 

para o curso/evento; 

b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho pelo atraso na entrega 

do(s) serviço(s)/produto(s) discriminados neste edital; 

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho pela locação de 

espaço com especificações não apropriadas para a execução do curso/evento; 

d) 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, pelo descumprimento de 

quaisquer das obrigações contidas no edital, ressalvadas aquelas para as quais 

tenham sido fixadas penalidades específicas; 

e) Quando o valor da multa extrapolar os limites previstos nas alíneas anteriores e 

constatado o prejuízo ao interesse público, o MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS 

poderá aplicar à CONTRATADA outras sanções e até mesmo iniciar o processo de 

rescisão do instrumento contratual e de cancelamento do Contrato Administrativo; 



 

 

f) Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e 

deduzidos do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, após o que será a CONTRATADA 

notificada para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis; 

g) Os valores retidos pela prática de infrações poderão, após regular processo 

administrativo, ser convertidos em multa pela autoridade competente; 

h) Caso não seja possível à retenção e dedução do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, 

os valores relativos à multa serão pagos mediante NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA; 

neste caso, o município de CORONEL FREITAS encaminhará, no primeiro dia útil, 

após vencidos os prazos estipulados neste  contrato, NOTIFICAÇÃO DE 

COBRANÇA à CONTRATADA, que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos 

até o 5º (quinto) dia útil a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança judicial, 

observando que: 

 

h.1) as multas previstas no inciso II são cumulativas, ou seja, incidem umas 

sobre as outras, sendo os limites incidentes sobre cada uma delas; e 

h.2) na hipótese de a CONTRATADA não efetuar o recolhimento da 

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA, o município de CORONEL FREITAS inscreverá 

o valor em dívida ativa; 

 

III – A licitante será sancionada com a pena de impedimento de licitar e contratar com 

este Município e será descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% do valor estimado para   

contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

 

a) fizer (em) declaração falsa; 

b) deixar (em) de entregar documentação ou apresentar (em) documentação falsa; 

c) ensejar (em) o retardamento da execução do objeto; 

d) não mantiver (em) a proposta; 

e) falhar (em) injustificadamente ou fraudar (em) a execução do contrato; 

f) comportar (em)-se de modo inidôneo ou cometer (em) fraude fiscal; 

g) fornecer (em) os produtos em desconformidade com o especificado; 

h) não substituir (em) no prazo estipulado os produtos recusados por este Município 

e/ou descumprir (em) os prazos e as condições previstas nesta licitação.  

 

IV – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração, nos 

termos do artigo 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993. 

 

8.2 Além das penalidades citadas, a(s) LICITANTE(S) e a(s) CONTRATADA ficará 

(ão) sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro de 

Fornecedores deste Município e, no que couber, às demais penalidades referidas no 

art. 87 da Lei n. 8.666/1993. 

 

8.3 A não retirada da Nota de Empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da 

comunicação por escrito, implicará a inexecução contratual, com aplicação das 

penalidades previstas no item 16 deste edital. 

 

8.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada 

e aceita pela Administração deste Município, a(s) licitante(s) ou a(s) CONTRATADA, 

conforme o caso, ficará (ão) isentas das penalidades mencionadas. 



 

 

8.5 As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos 

da lei. 

 

8.6 Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

8.7 A penalidade de multa, poderá ser aplicada, cumulativamente com as demais  

penalidades a depender do caso e previsão legal.  

 

8.8 O Município de Coronel Freitas, poderá deixar de aplicar as penalidades previstas 

nesta cláusula, se admitidas às justificativas apresentadas pela(s) licitante(s) 

vencedora(s), nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 

87, “caput”, da Lei nº8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

9.1 Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Artigo 65 

da Lei nº 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente. 

 

9.2 É responsabilidade da CONTRATADA, apresentar à CONTRATANTE, todas as 

certidões exigidas para fins de habilitação quando da celebração do Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 A fiscalização e o acompanhamento da prestação dos serviços será realizada pela(o) 

Secretário(a) de Administração e Finanças.  

 

10.2 A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços da CONTRATADA 

serão exercidos pela CONTRATANTE, pelos servidores citados no item 10.1, a qual 

poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais 

falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no 

prazo de 2 (dois) dias, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para 

aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 

 

10.3 As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências 

relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas pela 

CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA  

 

11.1 É de responsabilidade da CONTRATADA a qualidade da prestação dos serviços.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO  
 

As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, o foro da Comarca de Coronel Freitas – SC - para dirimir as questões decorrentes do 

presente Contrato. 

 

E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal e Responsável 

Técnico, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, na presença das 

testemunhas identificadas.  

 



 

 

Coronel Freitas – SC, ___ de ____ de 2018. 

 

 

 

______________________________________________ 

IZEU JONAS TOZETTO 

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS 

 

 

 

 

 

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

REPRESENTANTE LEGAL                     REPRESENTANTE TÉCNICO 

CONTRATADA                                                 CONTRATADA 

 

 

 

 

 

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

SEDIANE LUNARDI MARAFON 

FISCAL 

 

 

 

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

TESTEMUNHA              TESTEMUNHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018 

 

ANEXO “G” 

 

 

 

TERMO DE RENUNCIA DE RECURSOS FASE DE HABILITAÇÃO  

 

 

 

A empresa:________________________________________________________: 

Renuncia expressamente ao prazo recursal previsto no artigo 109 e incisos da Lei n. 

8.666/93, desistindo de buscar qualquer espécie de modificação da decisão da Comissão de 

Julgamento no processo em epígrafe, em relação à Fase de habilitação, razão pela qual 

concorda com o imediato prosseguimento do processo licitatório ___/2018 TOMADA DE 

PREÇO ____/2018. 

 

 

 

 

Coronel Freitas, SC _____ de _______________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018 

 

ANEXO “H” 

 

MODELO DE DECLRAÇÃO DE EMPRESA ME; EPP. 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

 

 (Nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), por seu 

representante legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, 

profissão, RG, CPF , endereço domiciliar), declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora 

declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 

Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do 

Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – 

MEI, nos termos da lei. 

 

 

Data, 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018 

 

ANEXO I  

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

 

 

Eu ...........(representante legal ou procurador)............, CPF nº .............................................., 

declaro para todos os fins que tomei conhecimento, aceito e concordo integralmente, sem 

restrições, com todas as condições do Edital nº _____________/____________ 

 

 

 

 

 

 Local e data.  

 

Assinatura do representante legal ou procurador.  

 

Carimbo e CNPJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018 

 

ANEXO “J” – MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 

  

TOMADA DE PREÇOS 13/2018 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLADORIA INTERNA, 

CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO E NA IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO 

PARA ENVIO DE DADOS AO ESOCIAL  

PROPONENTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE:  

E-MAIL DE CONTATO: 

 

Lote: LOTE 1  Preço Total do Lote: 57.399,92  

Item Quantidade Unid. Marca Descrição Preço 

Unit. 

Máximo 

Preço 

Total 

1 1,00  un  SERVIÇO DE 

ASSESSORIA PARA 

IMPLANTAÇÃO E 

ADEQUAÇÃO PARA 

ENVIO DOS DADOS 

PARA O ESOCIAL, EM 

ATENÇÃO A 

PROCEDIMENTOS 

RELACIONADOS ÀS 

SEGUINTES FASES: 

TREINAMENTO E 

SUPORTE NO ENVIO 

DOS DADOS AOS 

TÉCNICOS DOS 

SETORES DE RECURSOS 

HUMANOS, 

CONTABILIDADE, 

TESOURARIA, SISTEMA 

DE CONTROLE INTERNO 

E OUTROS ENVOLVIDOS 

COM: ESOCIAL - 

MANUAIS, LEIAUTES, 

TABELAS E EVENTOS " 

FASEAMENTO " 

ESTRUTURA DOS 

LEIAUTES DO ESOCIAL " 

TABELA DE REGRAS " 

EVENTOS DO 

CADASTRO INICIAL " 

TABELAS DO ESOCIAL " 

EVENTOS PERIÓDICOS E 

NÃO PERIÓDICOS 

20.000,00  20000,00 



 

 

NOVAS OBRIGAÇÕES 

PARA A RFB: " EFD-

REINF " PERD/COMP " 

DCTFWEB 

PROCURAÇÃO 

ELETRÔNICA - 

ASSESSORIA NA 

ANÁLISE DA 

CONFIGURAÇÃO DOS 

DADOS NO SISTEMA 

INFORMATIZADO DO 

SETOR DE RECURSOS 

HUMANOS 

JUNTAMENTE COM A 

DOCUMENTAÇÃO DOS 

SERVIDORES. - 

ORIENTAÇÃO NA 

SOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS DA 

QUALIFICAÇÃO 

CADASTRAL DOS 

SERVIDORES; - ANÁLISE 

RUBRICAS UTILIZADAS 

NA FOLHA DE 

PAGAMENTO 

(PROVENTOS, 

DESCONTOS, 

INFORMATIVAS E 

INFORMATIVAS 

REDUTORAS) EM 

RELAÇÃO DE/PARA 

ESOCIAL E NA 

INCIDÊNCIA SOBRE A 

FOLHA; - AVALIAÇÃO 

PROCEDIMENTOS 

NECESSÁRIOS DE 

SAÚDE E SEGURANÇA 

NO TRABALHO - SST, 

COM ANÁLISE DO 

LTCAT, AQUISIÇÃO, 

ENTREGA E USO DOS 

EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

EPIS, COM BASE NAS 

EXIGÊNCIAS DO 

ESOCIAL; (NÃO 

OFERECEMOS SERVIÇOS 

NA ÁREA DE SST) - 

ORIENTAÇÕES SOBRE A 

CONTRATAÇÃO DE 

TRABALHADORES 

AVULSOS E 



 

 

PRODUTORES RURAIS; - 

PROPOSTA DE 

NORMATIZAÇÃO DOS 

PRINCIPAIS 

PROCEDIMENTOS E 

ROTINAS PARA 

ATENDIMENTO AO 

ESOCIAL. (OBS.: 

MUNICÍPIO FARÁ 

ANÁLISE DA 

LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL E É 

PROVÁVEL QUE SERÁ 

NECESSÁRIA 

ALTERAÇÃO NA 

LEGISLAÇÃO. NÃO 

OFERECEMOS SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA 

JURÍDICA); - 

ACOMPANHAMENTO 

JUNTO AO SISTEMA 

INFORMATIZADOS, 

POSSÍVEIS TESTES DE 

ENVIO DE DADOS E 

ORIENTAÇÕES NA 

SOLUÇÃO DOS ERROS; - 

ORIENTAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO NO 

ENVIO DOS DADOS 

CONFORME 

CRONOGRAMA DE 

ENVIO DO ESOCIAL, 

ASSESSORANDO NA 

IDENTIFICAÇÃO DAS 

MENSAGENS DE ERROS 

DO SISTEMA E 

CORREÇÕES/AJUSTES - 

OUTROS 

PROCEDIMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA O 

COMPLETO 

ATENDIMENTO DA 

DEMANDA DO 

MUNICÍPIO NO OBJETO 

EM QUESTÃO, 

REALIZANDO TODO O 

SUPORTE PARA O 

CORRETO ENVIO DOS 

DADOS. OBS.: A 

ASSESSORIA ORIENTA, 

MAS NÃO ABRANGE A 

RESPONSABILIDADE 



 

 

QUANTO A DECISÃO DO 

MUNICÍPIO EM 

RELAÇÃO A 

TRIBUTAÇÃO E 

RECOLHIMENTO DOS 

ENCARGOS DA FOLHA E 

OUTROS DÉBITOS 

PREVIDENCIÁRIOS.  

2 12,00  ms  SERVIÇO DE 

ASSESSORIA PARA 

CONTROLADORIA 

INTERNA DO 

MUNICÍPIO, EM 

ATENÇÃO A 

PROCEDIMENTOS 

RELACIONADOS A: 

ASSESSORIA EM 

AUDITORIA: 

ASSESSORAMENTO DE 

AUDITORIAS TÉCNICAS 

E OPERACIONAIS NOS 

DIVERSOS SETORES E 

DEPARTAMENTOS DO 

MUNICÍPIO. 

ASSESSORIA EM 

TRANSPARÊNCIA: 

ABRANGENDO ANÁLISE 

DA ALIMENTAÇÃO DE 

DADOS NO PORTAL DO 

MUNICÍPIO E 

RESPOSTAS ÀS 

SOLICITAÇÕES DE 

INFORMAÇÕES DE 

CIDADÃOS E ÓRGÃOS 

DE CONTROLE 

EXTERNO. ASSESSORIA 

NA NORMATIZAÇÃO DE 

SETORES E 

PROCEDIMENTOS: 

NORMATIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTOS E 

CONTROLES INTERNOS 

QUE DEMONSTRAM 

FRAGILIDADE E 

NECESSIDADE DE 

NORMATIZAÇÃO. 

ASSESSORIA EM 

RELATÓRIOS E 

PROCESSOS DE 

PRESTAÇÃO DE 

CONTAS: 

ASSESSORAMENTO NA 

1.558,33  18699,96 



 

 

FORMAÇÃO DO 

PROCESSO DE 

PRESTAÇÃO DE 

CONTAS, NA 

ELABORAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO DOS 

RELATÓRIOS DA 

INSTRUÇÃO 

NORMATIVA TC 20/2015 

DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DE SANTA 

CATARINA, 

ENVOLVENDO 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

DO TITULAR DE 

UNIDADE 

JURISDICIONADA (ART. 

14, § 1º) 2018, 

RELATÓRIO DO ÓRGÃO 

DE CONTROLE INTERNO 

SOBRE A PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DE GESTÃO 

(ART. 16) 2018 E 

RELATÓRIO DO ÓRGÃO 

CENTRAL DO SISTEMA 

DE CONTROLE INTERNO 

DO PODER EXECUTIVO 

QUE ACOMPANHA A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DO PREFEITO (ART. 8º) 

2018. ASSESSORIA NA 

ELABORAÇÃO E 

CONFERÊNCIA DAS 

NOTAS EXPLICATIVAS 

DO BALANÇO ANUAL 

CONSOLIDADO.  

3 12,00  ms  SERVIÇO DE 

ASSESSORIA PARA A 

CONTABILIDADE DO 

MUNICÍPIO, EM 

ATENÇÃO A 

PROCEDIMENTOS 

RELACIONADOS A: 

ASSESSORIA EM 

RELATÓRIOS E 

PROCESSOS DE 

PRESTAÇÃO DE 

CONTAS: ASSESSORIA 

NA ANÁLISE DOS 

BALANCETES 

BIMESTRAIS E AJUSTES 

NECESSÁRIOS, NA 

1.558,33  18699,96 



 

 

ORIENTAÇÃO DE 

CONTABILIZAÇÃO DE 

ATOS E FATOS 

CONTÁBEIS, NA 

ELABORAÇÃO DAS 

NOTAS EXPLICATIVAS 

DO BALANÇO 

CONSOLIDADO E 

DEMAIS DEMANDAS 

ORIUNDAS DA 

CONTABILIDADE. 

ASSESSORAMENTO NA 

CONFERÊNCIA DOS 

ANEXOS DO BALANÇO 

2018. ORIENTAÇÃO 

QUANTO AOS 

CORRETOS 

PROCEDIMENTOS COM 

ÊNFASE NAS NORMAS 

BRASILEIRAS DE 

CONTABILIDADE 

APLICADAS AO SETOR 

PÚBLICO (NBCASP).  

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura dos envelopes. 

 

VALOR TOTAL: R$  

 

VALOR TOTAL POR EXTENSO:  

 

Declaração: Declaro-me expressamente de acordo com as normas e condições 

constantes do Edital do Pregão Presencial acima referido, submetendo-me aos termos 

que o integram. 

 

Local e data: 

 

Nome completo do representante legal:  

 

Carimbo e CNPJ:  

 

 

 

 

 

 


