
 
 
 

 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022 

CARTA CONVITE Nº 01/2022 

 
 

OBJETO 
 
 
 
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRECIONADOS AOS SERVIÇOS 
DE CONTROLE INTERNO E PLANEJAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. 

 
TIPO 

 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 
 

DATA E HORÁRIO DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

 
DIA 07/04/2022 até às 09h29 min. 

 

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA 

 
DIA 07/04/2022 até às 09h30 min. 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS 

Praça Expedicionário Claudovino Madaleno nº 25, Centro, Inhaúma – MG 



 
 
 

 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - CONVITE Nº 01/2022 

 
O Município de Inhaúma/MG, através da Comissão Permanente de Licitações - CPL, portaria 100/2021, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação Pública na modalidade 
CONVITE, tipo “menor preço global”, destinada a selecionar a proposta mais vantajosa para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços para assessoria e consultoria em 
Administração Pública direcionados aos serviços de controle interno e planejamento da gestão 
municipal, conforme Termo de Referência e Justificativa que são parte integrante e inseparável deste 
instrumento independente de transcrição. 
 

Os envelopes contendo a documentação e a proposta comercial das empresas interessadas 
em participar deste certame deverão ser entregues neste Setor de Licitações e Compras às 09h29min 
(nove horas e vinte e nove minutos) do dia 7 (sete) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), prazo 
preclusivo do direito de participação. 

 
A abertura dos envelopes será realizada às 09h30min (nove horas e trinta minutos), no 

mesmo dia e local do recebimento dos envelopes. 
 
Na hipótese de ocorrer qualquer fato que impeça a realização da sessão pública inaugural, 

fica a mesma adiada, e, a nova data será oficialmente comunicada pela Comissão Permanente de 
Licitações. 

 

DO OBJETO 

 
1.1 - O objeto deste certame licitatório tem seu valor estimado em R$ 99.200,00 (noventa e nove mil, 
cento e duzentos reais). 
 
1.2 – O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços para assessoria e consultoria em Administração Pública direcionados aos serviços de controle 
interno e planejamento da gestão municipal, conforme Termo de Referência e Justificativa que são 
parte integrante e inseparável deste instrumento independente de transcrição. 
 
1.3 – Constituem anexos deste Instrumento Convocatório, dele fazendo parte integrante: 
 

ANEXO I – Termo de Referência. 
ANEXO II – Planilha estimativa de valores. 
ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial.  
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Responsabilidades 
ANEXO V - Modelo de Carta de Credenciamento. 
ANEXO VI – Minuta do Contrato. 

 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
2.1 – O prazo para prestação dos serviços objeto deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de assinatura do instrumento contratual. 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 – Serão admitidas a participar deste processo licitatório as empresas que atenderem a todas as 
exigências constantes neste Edital e seus Anexos. 



 
 
 

 

3.2 - Comprovar atendimento às condições de habilitação previstas no presente edital, quanto à 
habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira, à regularidade fiscal e 
trabalhista e ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
 
3.3 – As empresas interessadas que não receberam o CONVITE poderão retirar o Edital e seus 
respectivos Anexos no Setor de Licitações e Compras, no endereço acima especificado, onde serão 
passadas todas as informações e esclarecimentos sobre esta licitação e futuro Contrato, nos horários 
das 08h00min às 11h30min horas e das 13h00min às 17h30min horas, onde serão publicados todos os 
atos administrativos praticados pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
3.4 – A licitante proponente que tiver dúvida sobre qualquer aspecto técnico inerente ao objeto deste 
CONVITE ou sobre os procedimentos adotados na presente licitação deverá formular sua questão por 
escrito e enviá-la à Comissão Permanente de Licitações, até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário 
marcado para apresentação dos envelopes, através do correio eletrônico 
licitacoes@inhauma.mg.gov.br. 
 
3.5 - Serão respondidas também por escrito, as questões recebidas pela Comissão Permanente de 
Licitações e as respostas serão enviadas a todas as participantes da presente Licitação, sem que, 
contudo, haja a identificação do questionador. 
 
3.6 – Os casos de impedimentos de participação em licitação ou da entrega/execução dos 
serviços/materiais, direta ou indiretamente, são os especificados no art. 9 da Lei 8.666/93, bem como as 
Pessoas Jurídicas suspensas de participarem de Licitação promovida pelo município de Inhaúma, ou 
declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 
 
3.7 – A presente Licitação será regida pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 8.666/1993 
e suas posteriores alterações. 
 
3.8. - As empresas interessadas a se beneficiarem do tratamento diferenciado deverão 
comprovar o atendimento a Lei Complementar nº 147/2014 através de Certidão Simplificada 
expedida pela Junta Comercial, datada de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de 
entrega dos envelopes. 
 
3.8.1. Em cumprimento ao art. 43 da Lei Complementar 147/2014, caso haja alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir 
do momento que for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Municipal, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
 
3.8.2. As empresas interessadas deverão apresentar, no envelope de habilitação, sob pena de 
desclassificação, uma declaração de que conhece todos os termos constantes neste edital, em especial 
o termo de referência. 
 
3.8.3. A não regularização da documentação no prazo aqui previsto implicará na decadência do direito 
de contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 
 
3.8.4. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 
microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 147/2014, licitantes que se 
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no art. 3º da referida lei. 
 

4 – REPRESENTAÇÕES DOS LICITANTES 

 

mailto:licitacoes@inhauma.mg.gov.br


 
 
 

 

4.1 – A empresa licitante ou proprietário da mesma que se fizer representar nas audiências necessárias 
para o processamento da licitação, deverá enviar correspondência credenciando seu representante 
para tal fim, delegando aos mesmos plenos poderes para prática de todos os atos necessários ao 
procedimento licitatório, inclusive renunciar direitos e receber intimações, exceto os atos expressamente 
vedados. 
 
4.2 – Somente poderá usar da palavra, apresentar reclamações, assinar atas e lista de presença, bem 
como renunciar ao direito de interpor recurso os representantes legais/credenciados que deverão 
apresentar, por escrito, as observações e manifestações que julgarem necessárias. 
 
4.3 – Deverá ser apresentado documento de constituição da empresa licitante que confira ao signatário 
das declarações exigidas em todo o edital, bem como da carta de credenciamento, poderes de 
representação legal e, se for o caso, procuração com firma reconhecida, transferindo ao signatário os 
poderes de representação. 

 

5 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
5.1 – A licitante proponente deverá apresentar no local, dia e hora estabelecidos neste Edital, 02 (dois) 
envelopes distintos, opacos, indevassáveis, colados e rubricados nos lacres pelo representante legal ou 
credenciado da empresa licitante, contendo na parte frontal externa, respectivamente os seguintes 
dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA-MG   
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL   
(Razão Social da empresa licitante)     
ENVELOPE Nº 1 – “DOCUMENTAÇÃO”    
CONVITE Nº 01/2021      

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA-MG   
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL   
(Razão Social da empresa licitante)     
ENVELOPE Nº 2 – “PROPOSTA COMERCIAL”  
CONVITE Nº 01/2021        

 
 

5.2 – Os documentos contidos no Envelope nº 01, que dizem respeito à habilitação institucional e legal 
da empresa licitante, deverão ser apresentados, preferencialmente carimbados, numerados e 
rubricados pelo representante legal ou preposto credenciado da empresa proponente. 
 
5.3 – Os documentos exigidos no Envelope nº 02 – “Proposta Comercial”, deverão ser apresentados em 
papel timbrado da empresa ou papel ofício contendo o seu carimbo identificador, devendo ser redigidos 
de forma clara e inequívoca, computadorizados, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas, 
correções, irregularidades ou defeitos de linguagem capazes de dificultar o julgamento, rejeitando-se 
aquelas escritas fora do seu corpo. 
 
5.4 – O Município de Inhaúma não se responsabilizará por envelopes de "Documentação" e "Proposta 
Comercial" endereçados via postal ou por outras formas, entregues em local diverso do Setor de 
Licitações e Compras, e que, por isso, não cheguem à data e horário previstos no preâmbulo deste 
edital. 
 
5.5 – Não será considerada a apresentação de qualquer referência à Proposta Comercial junto da 
Documentação, sob pena de desclassificação da licitante proponente para prosseguir no certame. 



 
 
 

 

 

6 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
6.1 – O envelope nº 01 (Documentação) deverá conter, obrigatoriamente, os documentos a seguir, que 
dizem respeito à habilitação institucional e legal da licitante proponente. Eles devem estar autenticados 
por cartório competente. No caso de o documento apresentar frente e verso, a autenticação deverá ser 
feita nos dois lados, nos casos de fotocópias simples deverão estar acompanhadas dos respectivos 
originais, para verificação e autenticação por membro da Comissão do Setor de Licitações e Compras 
da Prefeitura Municipal de Inhaúma/ MG. 
 
6.1.1 – Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social, inclusive a última alteração (se houver), 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores. Registro comercial, no caso de 
empresa individual. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
6.1.2 - Comprovação da regularidade fiscal e trabalhista: 
 
Documento n.º 01: Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ -. 
 
Documento n.º 02: Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
 
Documento n.º 03: Prova de regularidade de tributos e contribuições com as Fazendas: 
 

1. Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, negativa ou positiva com efeito de 
negativa, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional. 

 
2. Estadual, expedida pelo órgão fazendário competente; 
 
3. Municipal da sede do licitante proponente, através de certidão emitida pelo respectivo 

órgão fazendário; 
 
6.1.3 – Certificado de Regularidade de Situação (CRS) do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
 
6.1.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Lei 12.440, de 07 de julho de 2011). 
 
6.1.5 – Declaração de Responsabilidades, modelo constante do anexo IV deste Edital, sob pena de 
desclassificação; 
 
6.1.6 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede ou domicílio 
da empresa licitante interessada, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da 
audiência inaugural; 
 



 
 
 

 

6.1.7 - Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que o licitante executou serviço de natureza compatível com o objeto deste convite. 
 
6.1.8 - Os atestados deverão estar emitidos em papéis timbrados dos Órgãos ou das Empresas 
que o expediram e/ou deverá conter carimbo do CNPJ dos mesmos. 
 
6.1.9 - Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da empresa, com 
CNPJ da matriz e/ou da(s) filial (ais) do licitante. 
 
6.2 – Os documentos retirados da internet terão sua autenticidade certificada junto aos "sites" dos 
órgãos emissores, para fins de habilitação. 
 
6.3– Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, grampeados / encadernados, na 
ordem prevista neste Título. 
 
6.4 – Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 
apresentados na reunião de abertura dos envelopes nº 1 - "Documentação". 
 
6.5 – Uma vez incluído no Processo Licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a 
ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes inabilitadas. 
 
6.6 – Em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos que não tiverem sido 
entregues conforme determinado neste Edital e a omissão de qualquer documento acima relacionado 
ou o não atendimento dentro do solicitado, implicará na inabilitação da licitante proponente. 
 
6.7 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, se assim entender necessário, 
em caso de cópias autenticadas em cartório, ou publicação em órgão oficial, exigirem os respectivos 
originais para conferência, assim como, exigir o reconhecimento de firma quando houver dúvida quanto 
à autenticidade dos documentos apresentados pelos licitantes, conforme determina o § 2º do art. 22 da 
Lei nº 9.784/99. 
 
6.9 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Inhaúma. 
 
6.10 – A empresa licitante deverá apresentar neste ato sob pena de desclassificação declaração de 
indicação do profissional, com sua respectiva anuência. 
 
6.11 - Serão consideradas aptas a prosseguirem na disputa as empresas que apresentarem 
regularmente os documentos acima relacionados. 
 
6.12 - Serão desclassificadas as Licitantes Proponentes cujo objeto deste convite não esteja compatível 
com o “OBJETIVO SOCIAL” descrito no Contrato Social. 
 
6.13 – Serão aceitas as certidões fiscais “positivas” com efeito de “negativas”. 
 

7 – PROPOSTA COMERCIAL 

 
7.1 – O Envelope 2 – “PROPOSTA COMERCIAL” deverá conter, sob pena de desclassificação: 
 



 
 
 

 

7.1.1– A Proposta Comercial propriamente dita, que deverá ser formulada, preferencialmente, em 
conformidade com o modelo constante dos Anexos II e III, e obrigatoriamente de acordo com as 
especificações contidas no subitem 5.3 deste edital; 
 
7.1.1.1– O prazo de validade da Proposta Comercial deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias 
contados da data de entrega dos envelopes (documentação e proposta). 
 
7.2 – Nos casos em que a Comissão Permanente de Licitações constatar a existência de erros na 
Proposta Comercial apresentados pela licitante, serão procedidas às correções necessárias, obedecida 
a seguinte disposição: 
 
a) Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total, prevalecerá o valor unitário. 
 
7.3 – Todos os documentos apresentados no Envelope nº 2 – “Proposta Comercial” deverão satisfazer 
na forma e no conteúdo as exigências deste instrumento convocatório, especialmente o seguinte: serem 
datados e assinados pelo representante legal da empresa proponente, constar o nome e o cargo do 
responsável pela sua emissão, o endereço completo e atualizado da licitante, o número de inscrição no 
CNPJ, telefone e fax, se houver. 
 
7.4 - Os preços deverão ser cotados considerando-se a prestação do serviço no local indicado pela 
Secretaria requisitante, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com impostos, taxas, 
fretes e as despesas decorrentes do serviço, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, 
risco e responsabilidade da empresa vencedora, não podendo o proponente exercer pleitos de 
acréscimos posteriores, após a abertura da Proposta, sem prejuízo das possibilidades previstas em lei. 
 
7.5 – A apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições estabelecidas neste 
CONVITE, sujeitando-se a licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
7.6 – O Município de Inhaúma, através da Secretaria Municipal de Fazenda, reserva-se no direito de 
exigir, a qualquer momento, as composições de custos que originarem os preços apresentados pela 
licitante. 
 
7.7 - Deverá acompanhar a proposta de preços, o currículo, redigidos em língua Portuguesa, onde 
constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação 
dos itens de serviços. 

 

8 – PROCESSAMENTOS DA LICITAÇÃO 

 
8.1 – Serão rigorosamente observados os procedimentos constantes nos artigos 43 e 44 da Lei Federal 
nº 8.666, de 1993, para o processamento e julgamento do presente certame licitatório, bem como os 
casos omissos neste instrumento convocatório. 

 

9 – DO JULGAMENTO 

 
9.1 – A Comissão Permanente de Licitações verificará se as propostas atendem as condições 
estabelecidas neste CONVITE e nos seus Anexos, desclassificando a Proposta Comercial que: 
 

a) não atenda as exigências contidas neste edital ou imponha condições; 
 
b) não se refira à integralidade do objeto, conforme especificações mínimas constantes do 

Anexo I deste edital; 
 



 
 
 

 

c) seja omissa, vaga ou apresente irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 

 
d) apresente preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução 

sobre a de menor valor; 
 

                  e) apresente preço simbólico, manifestamente inexequível ou de valor zero acrescido dos 
respectivos encargos, assim considerados nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
9.2 – As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente, segundo o preço total propostos 
para a execução do serviço que figuram como objeto da licitação. 
 
9.3 – Será considerada vencedora da disputa a licitante que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL para a 
execução dos serviços ora licitados. 
 
9.4 – Em caso de empate, primeiro será observado o disposto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal 8.666/93 
para depois, caso ainda persista o empate, ser promovido o sorteio, que será realizado em ato público, 
para o qual todas as licitantes serão prévia e expressamente convocadas. 
 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 
10.1 - Sem exclusão dos preceitos legais aplicáveis, são deveres do Contratado: 
 
a) Cumprir as obrigações assumidas dentro dos prazos estabelecidos, bem como manter em dia as 
obrigações sociais e salariais dos empregados; 
 
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 
 
c) Permitir e facilitar o acesso da Fiscalização para inspeção dos serviços, em qualquer dia e horário, 
devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados, inclusive dados técnicos e operacionais sobre os 
serviços; 
 
d) Participar à Fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a 
conclusão dos serviços, no todo ou em parte, bem como qualquer ocorrência anormal ou acidente que 
se verifique no local dos mesmos, indicando, em ambos os casos, as medidas para corrigir e/ou 
regularizar a situação; 
 
e) Executar os serviços contratados conforme a melhor técnica, obedecendo rigorosamente as normas 
existentes, bem como as instruções, especificações fornecidas; 
 
f) Conduzir os serviços em estrita observância as normas da legislação Federal, Estadual e Municipal, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo os locais dos serviços nas melhores 
condições de segurança; 
 
g) Responder por danos causados diretamente aos Municípios ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalização ou o 
acompanhamento pela Administração; 
 
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato; 



 
 
 

 

 
i) Assumir integral responsabilidade pela execução dos serviços e por eventuais danos deles 
decorrentes, de acordo com as normas deste Edital; 

 

11 – DOS SERVIÇOS 

 
11.1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para assessoria e consultoria 
em Administração Pública direcionados aos serviços de controle interno e planejamento da gestão 
municipal: 

 Orientar e acompanhar na implantação, desenvolvimento e capacitação dos servidores do 
controle interno; 

 Capacitar os servidores do setor de patrimônio; 

 Acompanhar durante a inspeção dos técnicos e auditores do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, para prestar informações e orientar a equipe de Controle Interno para atendimento 
adequado ao Controle Externo, de acordo com as disposições legais vigentes; 

 Os trabalhos no sentido de identificar, regularizar, ou provisionar baixas, conforme os casos 
serão feitos em conjunto com a Administração Municipal; 

 Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;  

 Deverão ser identificados os bens considerados inservíveis, ociosos, antieconômicos e 
irrecuperáveis, visando o desfazimento e baixa patrimonial; 

 Fornecer de relatórios de inventários elaborados através das tarefas executadas, apontando 
todos os critérios, métodos e suplantação legal utilizados; 

 Fornecer de relatórios com as não conformidades encontradas nos trabalhos que prejudicam o 
controle do patrimônio; 

 Orientar para elaboração de projetos de lei relacionados com as áreas financeiras e 
administrativas, quando necessário; 

 Planejar a Política Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural e de Atuação na Preservação 
de Bens Culturais. 

 Realizar auditoria interna para verificar o cumprimento das normas de controle interno na 
execução dos atos da administração.     

 Elaborar relatório de controle interno; 

 Acompanhamento de processo administrativo para apurar responsabilidade pela prática de atos 
ilegais. Registrar os fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão; 

 Assegurar que não ocorram erros potenciais, através do controle de suas causas, destacando-
se conhecer as receitas, despesas, resultados históricos, estrutura administrativa, pessoal, 
patrimonial; 

 Observar as normas legais, instruções normativas, estatutos e regimentos; 

 Acompanhar a programação estabelecida nos instrumentos de planejamento (Planos Plurianuais 
- PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Leis Orçamentárias Anuais - LOA, Metas 
Bimestrais de Arrecadação - MBA e Cronogramas Mensais de Desembolso - CMD); 

 Buscar o equilíbrio nas contas públicas e a correta aplicação administrativa e financeira dos 
recursos públicos; 

 Examinar os resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais; 

 Prevenir a ocorrência de fraudes, desvios, desperdícios e erros cometidos por gestores e 
servidores em geral; 

 Verificar a adequação às melhores práticas de gestão e garantir que os dados contábeis sejam 
fidedignos; 

 Atuar de forma preventiva, concomitante ou corretiva, além de prevalecer como instrumento 
auxiliar de gestão. 



 
 
 

 

 Elaborar parecer conclusivo sobre as contas anuais. 

 Fornecer os relatórios em modelo impresso e arquivo digital; 
 
1.1. Os serviços deverão ser prestados por pelo menos um profissional qualificado. 
 
1.2. Os serviços deverão ser prestados na sede do Município, duas vezes por semana, no 

horário de funcionamento da mesma, correndo por conta da contratada as despesas com locomoção, 
hospedagem e alimentação; 

 
1.3. A contratada deverá responsabilizar-se pela emissão de pareceres técnicos, laudos, 

relatórios assim que solicitado pela contratante no prazo máximo de 24 horas, sendo que os mesmos 
deverão ser apresentados fisicamente juntamente com a apresentação verbal por parte do técnico. 

 

12 – DAS PENALIDADES 

 
12.1 – A licitante vencedora deverá retirar o instrumento hábil de adjudicação junto ao Setor de 
Licitações e Compras, em até 05 (cinco) dias úteis da convocação, sob pena de ser a proposta 
considerada deserta, sujeitando-se a licitante às penalidades previstas em lei e no presente Edital. 
 
12.2 – Na hipótese da adjudicatária não comparecer para retirar o instrumento hábil no prazo 
estipulado, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, será convocada a próxima licitante, na 
ordem de classificação para fazê-lo, em igual prazo, nas mesmas condições propostas pela primeira 
colocada nos termos do § 2º, do Art. 64, da Lei nº 8.666/93. 
 
12.3 – Em conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93, e alterações 
posteriores, a contratada que deixar de cumprir quaisquer das obrigações pactuadas ficará sujeita, 
garantida a defesa prévia, às seguintes penalidades: 

 
a) - advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do instrumento de contrato, objeto deste 

convite, devidamente atualizado; 
c) - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Inhaúma, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 

e) Multa por dia de atraso na execução dos serviços, calculada pela fórmula: 
M = 0,005 x C x D, onde: 
M = Valor da multa; C = Valor da obrigação; D = Número de dias em atraso; 

 

13 – DA EXECUÇÃO E PAGAMENTO 

 
13.1 - Os serviços serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, conforme Proposta 
Comercial apresentada pelo (a) licitante. 
 
13.2 - Os pagamentos somente serão realizados mediante a efetiva prestação dos serviços nas 
condições especificadas neste edital, que será comprovada por meio de atestado de inspeção a ser 
expedido pela Secretaria requisitante. 
13.3 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente pelo Município, através da Secretaria Municipal da 
Fazenda, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, desde que 



 
 
 

 

devidamente atestada a prestação dos serviços, que deverá estar anexada à Nota Fiscal de Prestação 
de Serviços. 
 
13.4 - É admitida a apresentação de Nota Fiscal avulsa expedida pelo município. 
 
13.5 - Uma vez pago a parcela mensal o futuro contratado dará ao Município plena, geral e irretratável 
quitação da remuneração para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título e tempo. 
 
13.6 - O acompanhamento e a fiscalização dos serviços, assim como o recebimento e a conferência, 
serão realizados pelo Município, através da Secretaria Municipal de Fazenda, que atuará como gestora 
e fiscalizadora da execução do objeto deste instrumento contratual. 
13.7 - A Secretaria após conferência dos serviços prestados pelo (a) licitante expedirá atestado de 
inspeção dos serviços que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações 
contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos. 
 
13.8 - O(A) licitante é obrigado(a) a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos 
serviços pelo Município, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias. 
 
13.9 - O Município não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não 
autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste instrumento. 
 
13.10 -  As despesas referente ao objeto deste CONVITE serão atendidas pela seguinte Dotação 
Orçamentária: Ficha: 53, na Conta da Dotação nº: 020201.0412200032146.33903500 Fonte: 100. 
 

14 – DOS RECURSOS 

 
14.1 – É admissível, em qualquer fase da licitação ou da execução do contrato que dela resulte, a 
interposição de recursos para a autoridade competente, em conformidade com o art. 109 da Lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1993 e subsidiariamente pela Lei 8.078 de 11/09/90. 
 
14.2 – Deverão ser protocolados na Secretaria Geral do Setor de Licitações e Compras, situada na 
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno nº 25, Centro ou no e-mail licitações@inhauma.mg.gov.br,  
os recursos e as impugnações a este Edital, que deverão ser formuladas em conformidade com os §§ 
1º e 2º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e subsidiariamente pela Lei 8.078 de 
11/09/90. 
 
14.3 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA não se responsabilizará por recursos endereçados 
via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do Setor de Licitações e Compras, e que, 
por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 
 

15 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1 – A Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e 
promover diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos para 
atendimento, destinados a eliminar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
 
15.2 – O ato de entrega dos envelopes pressupõe o prévio e pleno conhecimento e a aceitação de 
todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, inclusive quanto ao objeto desta licitação, 
não podendo nenhum proponente alegar o desconhecimento para justificar os atos praticados em 
desacordo com estas normas. 
 

mailto:licitações@inhauma.mg.gov.br


 
 
 

 

15.3 – A presente licitação poderá ser revogada por interesse pública e será anulada por ilegalidade, de 
ofício ou mediante provocação de terceiros, devidamente fundamentados em parecer escrito. 
 
15.4 – Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA 
providenciará a publicação No Diário Oficial Eletrônico - www.diariomunicipal.com.br/amm-mg, 
contando-se a partir do primeiro dia útil subseqüente, o prazo para a solicitação de reconsideração. 
 
15.5 – A Comissão Permanente de Licitações, no interesse público, poderá relevar omissões puramente 
formais, desde que não o faça infringindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
 
15.6 – Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público, de abertura dos envelopes, as 
quais serão assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e representantes 
credenciados presentes. 
 
15.7 – É facultado à licitante formular protestos, consignando em atas dos trabalhos, para prevenir 
responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar 
qualquer intenção de modo formal. 
 
15.8 – Até a retirada do instrumento hábil de adjudicação, poderá a licitante vencedora ser excluída da 
licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a 
Comissão Julgadora tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou 
posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica 
ou administrativa, garantida a prévia defesa. 
 
15.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
dia do vencimento. 
 
15.10 – Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos interpostos fora 
dos prazos legais, e nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de quaisquer documentos relativos à presente licitação. 
 
15.11 – Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas pelos interessados serão resolvidos pela 
Comissão Permanente de Licitações que se valerá dos dispositivos legais inerentes às licitações para 
orientar sua decisão. 
 
15.12 – Este Edital, disposições especiais e especificações fornecidas pela Secretaria Municipal de 
Fazenda, farão parte do instrumento hábil de adjudicação a ser celebrado entre o MUNICÍPIO DE 
INHAÚMA e a licitante proponente vencedora. 
 
15.13 – As despesas referentes aos serviços que figuram como objeto deste CONVITE será atendido 
pela seguinte Dotação Orçamentária: Ficha: 53, na Conta da Dotação nº: 
020201.0412200032146.33903500 Fonte: 100 
 
15.14– Outras informações relativas a presente licitação poderá ser obtida através do telefone (31) 
3716-4201. 
 
Inhaúma/MG, 28 de março de 2022. 
 
 

Júlia Teixeira Ribeiro 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA 
CONTÁBIL PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO E ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO. 

 
01 -  OBJETO 

Este termo tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando á 
contratação empresa especializada na prestação de serviço de Assessoria Contábil para fins de 
implantação e Assessoria ao Controle Interno. 
 
02 -  MOTIVAÇÃO 

O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas 
da prefeitura municipal, com o objetivo de auxiliar e orientar a implantação e acompanhamento dos 
trabalhos do Controle Interno, em conformidade com as exigências do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, Tribunal de Contas da União e demais normas aplicáveis. 

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos legais, constituindo-se 
em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do 
órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

 
03 – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

O prazo para prestação dos serviços objeto deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual. 

 
04 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Prestação de serviços especializados em Consultoria e Assessoria ao Controle Interno 
sendo que a contratada deverá prestar os seguintes serviços: 

 Orientar e acompanhar na implantação, desenvolvimento e capacitação dos servidores do 
controle interno; 

 Capacitar os servidores do setor de patrimônio; 

 Acompanhar durante a inspeção dos técnicos e auditores do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, para prestar informações e orientar a equipe de Controle Interno para atendimento 
adequado ao Controle Externo, de acordo com as disposições legais vigentes; 

 Os trabalhos no sentido de identificar, regularizar, ou provisionar baixas, conforme os casos 
serão feitos em conjunto com a Administração Municipal; 

 Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;  

 Deverão ser identificados os bens considerados inservíveis, ociosos, antieconômicos e 
irrecuperáveis, visando o desfazimento e baixa patrimonial; 

 Fornecer de relatórios de inventários elaborados através das tarefas executadas, apontando 
todos os critérios, métodos e suplantação legal utilizados; 

 Fornecer de relatórios com as não conformidades encontradas nos trabalhos que prejudicam o 
controle do patrimônio; 

 Orientar para elaboração de projetos de lei relacionados com as áreas financeiras e 
administrativas, quando necessário; 

 Planejar a Política Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural e de Atuação na Preservação 
de Bens Culturais. 



 
 
 

 

 Realizar auditoria interna para verificar o cumprimento das normas de controle interno na 
execução dos atos da administração.     

 Elaborar relatório de controle interno; 

 Acompanhamento de processo administrativo para apurar responsabilidade pela prática de atos 
ilegais. Registrar os fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão; 

 Assegurar que não ocorram erros potenciais, através do controle de suas causas, destacando-
se conhecer as receitas, despesas, resultados históricos, estrutura administrativa, pessoal, 
patrimonial; 

 Observar as normas legais, instruções normativas, estatutos e regimentos; 

 Acompanhar a programação estabelecida nos instrumentos de planejamento (Planos Plurianuais 
- PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Leis Orçamentárias Anuais - LOA, Metas 
Bimestrais de Arrecadação - MBA e Cronogramas Mensais de Desembolso - CMD); 

 Buscar o equilíbrio nas contas públicas e a correta aplicação administrativa e financeira dos 
recursos públicos; 

 Examinar os resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais; 

 Prevenir a ocorrência de fraudes, desvios, desperdícios e erros cometidos por gestores e 
servidores em geral; 

 Verificar a adequação às melhores práticas de gestão e garantir que os dados contábeis sejam 
fidedignos; 

 Atuar de forma preventiva, concomitante ou corretiva, além de prevalecer como instrumento 
auxiliar de gestão. 

 Elaborar parecer conclusivo sobre as contas anuais. 

 Fornecer os relatórios em modelo impresso e arquivo digital; 
 
Os serviços deverão ser prestados por pelo menos um profissional qualificado. 
 
Os serviços deverão ser prestados na sede do Município, duas vezes por semana, no 

horário de funcionamento da mesma, correndo por conta da contratada as despesas com locomoção, 
hospedagem e alimentação; 

 
A contratada deverá responsabilizar-se pela emissão de pareceres técnicos, laudos, 

relatórios assim que solicitado pela contratante no prazo máximo de 24 horas, sendo que os mesmos 
deverão ser apresentados fisicamente juntamente com a apresentação verbal por parte do técnico. 

 
05 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO 
 

Os serviços serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, conforme Proposta 
Comercial apresentada pelo(a) licitante. 

 
Os pagamentos somente serão realizados mediante a efetiva prestação dos serviços nas 

condições especificadas neste edital, que será comprovada por meio de atestado de inspeção a ser 
expedido pela Secretaria requisitante. 

 
Os pagamentos serão efetuados mensalmente pelo Município, através da Secretaria 

Municipal da Fazenda, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, desde 
que devidamente atestada a prestação dos serviços, que deverá estar anexada à Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 

 
É admitida a apresentação de Nota Fiscal avulsa expedida pelo município. 



 
 
 

 

Uma vez pago a parcela mensal o futuro contratado dará ao Município plena, geral e 
irretratável quitação da remuneração para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título e tempo. 

 
O acompanhamento e a fiscalização dos serviços, assim como o recebimento e a 

conferência, serão realizados pelo Município, através da Secretaria Municipal de Fazenda, que atuará 
como gestora e fiscalizadora da execução do objeto deste instrumento contratual. 

 
A Secretaria após conferência dos serviços prestados pelo (a) licitante expedirá atestado de 

inspeção dos serviços que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações 
contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos. 

 
O (A) licitante é obrigado (a) a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços pelo Município, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias. 
 
O Município não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não 

autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste instrumento. 
 
06 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

O Município de Inhaúma compromete-se a: 
 
Comunicar ao licitante qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços, 

fixando-lhe, quando não pactuado neste instrumento, prazo para corrigi-la. 
 
Expedir, por meio da Secretaria requisitante, atestado de inspeção dos serviços prestados, 

que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá 
documento indispensável para a liberação dos pagamentos. 
 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo (a) licitante 
em relação aos serviços objeto deste instrumento contratual. 

 
Nomear representante para acompanhar a execução do objeto contratual, devendo ser 

anotadas em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, conforme 
preceitua o art. 67 da Lei Federal. 8.666, de 1993. 

 
07 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A empresa contratada obriga-se a: 
 
Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às 

normas da atividade profissional. 
 
Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, 

especialmente a indicada no preâmbulo do presente contrato, bem como as cláusulas deste, de modo a 
favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o 
Município de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do(a) licitante. 

 
Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua 

responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização. 
 
Permitir e facilitar à fiscalização do Município a inspeção dos serviços no horário normal de 

trabalho, prestando todas as informações solicitadas pôr ela. 
 



 
 
 

 

Informar à fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam 
atrasar ou impedir a execução dos serviços, sugerindo as medidas para corrigir a situação. 

 
08 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

Os licitantes deverão apresentar no envelope de DOCUMENTAÇÂO, o Atestado de 
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o 
licitante executou serviços de natureza compatível com o objeto deste termo de referência. 

 
Os atestados deverão estar emitidos em papéis timbrados dos Órgãos ou das Empresas 

que o expediram, ou deverá conter carimbo do CNPJ dos mesmos. 
 
Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da empresa, com 

CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante. 
 

09 – CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS O critério de avaliação das propostas a ser 
utilizado será o “MENOR PREÇO GLOBAL”. 

 
10 – VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO  
 

Os preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública (art. 15, 
inciso V, da Lei 8.666/93), estão apresentados como orçamentos e planilha em anexo. 

 
11 - RECEBIMENTO E FORNECIMENTO 
 

A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, 
devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em 
conformidade com o previsto no edital, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento. Em caso de 
eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador 
dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências 
exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente 
da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA. 

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

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução 
do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, 
como tal definido pela lei civil. 

 
A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, a prestação do 

serviço ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos e da 
proposta da CONTRATADA. 

 
12 – SANÇÕES  

As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação 
ou dos contratos celebrados estão sujeitas as sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas posteriores 
alterações.  

 
13 -  RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

A inexecução total ou parcial do instrumento de contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993. 

 



 
 
 

 

Os casos de rescisão do instrumento contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo do presente Convite, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

A rescisão do contrato poderá ocorrer: 
Determinada por ato unilateral e escrito do Município de Inhaúma, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da lei acima mencionada, notificando-se a licitante proponente 
vencedora com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias; 

 
Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste processo licitatório, desde que 

haja conveniência para o Município de Inhaúma, ou Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a 
matéria. 

A rescisão do contrato administrativo será precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 
 
14 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

A presente despesa correrá à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento 
Financeiro do exercício de 2021, constante na seguinte dotação: Ficha: 53, na Conta da Dotação nº: 
020201.0412200032146.33903500 Fonte: 100 

 
15 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

A contratação do objeto licitado não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia 
ou de responsabilidade entre o Município e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 
contratada designada para a execução do objeto contratado, sendo a contratada a única responsável 
por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais 
ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter 
securitário ou qualquer outra.  

 
A contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e 

documentos fornecidos pelo Município de Inhaúma ou obtidos em razão da execução do objeto 
contratado, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência do instrumento 
contratual e mesmo após o seu término.  

 
Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou 

laborados pela futura contratada serão de exclusiva propriedade do Município de Inhaúma, não 
podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia 
e expressa autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos 
da legislação pátria vigente.  

 
 
Inhaúma/MG, 27 de março de 2022. 
 
 
 
 
Franciely Dutra Peixoto 
Secretária Municipal de Fazenda 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ANEXO II 
 

ESTIMATIVA DE VALORES 
 

 
Item Unid. Quant Descrição dos materiais ou serviços: Vr. Unit. Valor total  

1 Meses 12 Contratação empresa especializada na prestação de 
serviço de Assessoria Contábil para fins de 
implantação e Assessoria ao Controle Interno, 
abrangendo os seguintes serviços: 
 

a) Orientar e acompanhar na implantação, 
desenvolvimento e capacitação dos servidores 
do controle interno; 

b) Capacitar os servidores do setor de 
patrimônio; 

c) Acompanhar durante a inspeção dos técnicos 
e auditores do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais, para prestar informações e 
orientar a equipe de Controle Interno para 
atendimento adequado ao Controle Externo, 
de acordo com as disposições legais vigentes; 

d) Os trabalhos no sentido de identificar, 
regularizar, ou provisionar baixas, conforme os 
casos serão feitos em conjunto com a 
Administração Municipal; 

e) Reconhecimento, mensuração e evidenciação 
dos bens móveis, imóveis e intangíveis;  

f) Deverão ser identificados os bens 
considerados inservíveis, ociosos, 
antieconômicos e irrecuperáveis, visando o 
desfazimento e baixa patrimonial; 

g) Fornecer de relatórios de inventários 
elaborados através das tarefas executadas, 
apontando todos os critérios, métodos e 
suplantação legal utilizados; 

h) Fornecer de relatórios com as não 
conformidades encontradas nos trabalhos que 
prejudicam o controle do patrimônio; 

i) Orientar para elaboração de projetos de lei 
relacionados com as áreas financeiras e 
administrativas, quando necessário; 

j) Planejar a Política Municipal de Proteção do 
Patrimônio Cultural e de Atuação na 
Preservação de Bens Culturais. 

k) Realizar auditoria interna para verificar o 
cumprimento das normas de controle interno 
na execução dos atos da administração.     

l) Elaborar  relatório de controle interno; 
m) Acompanhamento de processo administrativo 

para apurar responsabilidade pela prática de 
atos ilegais. Registrar os fenômenos 
econômicos, resultantes ou independentes da 
execução orçamentária, tais como 
depreciação, amortização e exaustão; 

n) Assegurar que não ocorram erros potenciais, 
através do controle de suas causas, 

R$ 8.266,66 R$ 99.200,00 



 
 
 

 

destacando-se conhecer as receitas, 
despesas, resultados históricos, estrutura 
administrativa, pessoal, patrimonial; 

o) Observar as normas legais, instruções 
normativas, estatutos e regimentos; 

p) Acompanhar a programação estabelecida nos 
instrumentos de planejamento (Planos 
Plurianuais - PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO, Leis Orçamentárias 
Anuais - LOA, Metas Bimestrais de 
Arrecadação - MBA e Cronogramas Mensais 
de Desembolso - CMD); 

q) Buscar o equilíbrio nas contas públicas e a 
correta aplicação administrativa e financeira 
dos recursos públicos; 

r) Examinar os resultados quanto à 
economicidade, eficiência e eficácia da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial, de 
pessoal e demais sistemas administrativos e 
operacionais; 

s) Prevenir a ocorrência de fraudes, desvios, 
desperdícios e erros cometidos por gestores e 
servidores em geral; 

t) Verificar a adequação às melhores práticas de 
gestão e garantir que os dados contábeis 
sejam fidedignos; 

u) Atuar de forma preventiva, concomitante ou 
corretiva, além de prevalecer como 
instrumento auxiliar de gestão. 

v) Elaborar parecer conclusivo sobre as contas 
anuais. 

w) Fornecer os relatórios em modelo impresso e 
arquivo digital; 

 
Observação: O vencedor deste certame deverá 
executar o objeto desta licitação com no mínimo 1 
(um) profissional qualificado. O profissional deverá 
estar presente na Prefeitura pelo menos duas vezes 
por semana, além da consultoria a ser oferecida pelos 
meios de comunicação disponíveis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022 

CARTA CONVITE Nº 01/2022 

 
 
....., ....... de ....... de 2022. 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
ATT. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
 

A empresa ...................................................; CNPJ nº ..................................... com endereço na 
............................................, neste ato representada por ................................. (qualificação), vem 
apresentar sua Proposta Comercial para fornecimento dos serviços contidos no Detalhamento do 
Objeto – Anexo I do Edital do Convite nº 01/2022. 

 
Declara estar de acordo com os termos do Convite nº 01/2022 e seus anexos. 
 
1 – Para a execução do objeto ora licitado esta licitante proponente apresenta o valor global de R$ 
000.000,00. 
2 – Forma de pagamento: O pagamento será mensal de acordo com o constante no item 13.2 deste 
edital. 
3 – O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega dos 
envelopes. 
 
Atenciosamente, 
Nome do(a) representante: ............................................... 
Nome por extenso do subscritor, cargo, assinatura e respectivo CPF 
 
Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022 

CARTA CONVITE Nº 01/2022 

 

 
 A empresa XXXXXXXXXXXX, com inscrição no CNPJ n.º XXXXXXXXX/XXXX-XX, através do 
seu representante legal, abaixo qualificado, DECLARA, para os devidos fins, que é a responsável A 
empresa _____________________________, inscrito no CNPJ nº _____________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)______________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº _________________ e do CPF nº______________________ DECLARA, sob 
as penas da Lei e para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, na 
modalidade de Convite nº 01/2022, da PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA/MG, que: 
Assumimos inteira responsabilidade: pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 
sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários, quanto à qualidade do serviço 
executado nas datas solicitadas dentro dos padrões de qualidade exigidos. Comprometemo-nos a 
manter, executar o objeto do edital na forma aqui estabelecida, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório. 
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor, bem como ao Edital e seus anexos. 
 
Inhaúma/MG, _____de__________2022. 
 
____________________________ 
Representante legal 
(carimbo da empresa) 
 Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 

A licitante proponente XXXXXXXXX, pessoa jurídica portadora do CNPJ n° ___, com 
sede e administração na Rua ___ n° ___ – Bairro Centro – Município de ____, por seu representante 
legal abaixo assinado, Sr. ___, nacionalidade brasileira, estado civil ___, portador da Cédula de 
Identidade n° ___ e do CPF n° ___, nos autos do Processo Licitatório n° 003/2021, instaurado na 
modalidade Convite° 01/2022, em cumprimento ao artigo 4°, inciso VII da Lei Federal n° 10.520, de 
2002, DECLARA à Prefeitura Municipal de Inhaúma, que cumpre plenamente os requisitos 
necessários à habilitação no certame em referência. 
 
Local e Data 
 
_________________________________________ 
Licitante Proponente: 
Assinatura do representante legal 

 
 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO 
NO ATO DO CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES 



 
 
 

 

ANEXO VI 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 

A licitante proponente ____, portadora do CNPJ n° ___, com sede e administração na Rua 
___ n° ___, bairro ___, Município de ___, neste ato representado pelo sócio ___, nacionalidade 
brasileira, estado civil ___, profissão ___, portador do CPF n° ___ e da Carteira de Identidade n° ___, 
residente e domiciliado (a) na Rua ___ n° ___, bairro ___, Município de ___, CREDENCIA o (a) Sr. (a) 
___, nacionalidade brasileira, estado civil ___, profissão ___, portador do CPF n° ___ e da Carteira de 
Identidade n° ___, residente e domiciliado(a) na Rua ___ n° ___, bairro ___, Município de ___, para 
representá-la perante a Prefeitura Municipal de Inhaúma, nos atos relativos ao Convite n° 01/2022, 
podendo, para tanto, apresentar proposta de preços e lances verbais, assinar a proposta apregoada, 
assinar atas, impugnar licitantes e propostas, recorrer de qualquer instância administrativa, denegar do 
direito de recurso, rubricar páginas de documentos, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar 
compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier, pedir informações, enfim, praticar todos os atos 
necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento. 
 
Local e Data 
 
___________________________________________________ 
Licitante Proponente: 
Assinatura do representante legal 

 
 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO 
NO ATO DO CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES 



 
 
 

 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADA 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022 

CARTA CONVITE Nº 01/2022 

 
 

A licitante proponente ____, portadora do CNPJ n° ___, com sede e administração na Rua ___ n° ___, 
bairro ___, Município de ___, neste ato representado pelo sócio ___, nacionalidade brasileira, estado 
civil ___, profissão ___, portador do CPF n° ___ e da Carteira de Identidade n° ___, residente e 
domiciliado(a) na Rua ___ n° ___, bairro ___, Município de ___,DECLARA, sob as penas da Lei, que 
não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei e que 
cumpre os requisitos legais para qualificação como: 
 
(..) Microempresa, ME ou (..) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no artigo 3° da Lei 
Complementar n° 123/2006; 
 
(..) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP, tendo auferido, no ano-calendário anterior, receita 
bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 
2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados. 
 
(Assinalar a condição da empresa) 
 
(..) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 
utilizar o prazo previsto no artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/06, para regularização, estando 
ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no artigo 
81, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
Local e Data 
 
 
 

________________________________________________ 
(Assinatura do representante legal)  

 
 
 
 
 
 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO 
NO ATO DO CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
ANEXO VIII 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 00/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
INHAÚMA E XXXXXX 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE INHAÚMA, pessoa jurídica de direito público, portador do CNPJ n.º 
18.116.152/0001-10, Inscrição Estadual Isenta, com sede e administração na Praça Expedicionário 
Claudovino Madaleno n.º 25, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Geraldo 
Custodio Silva Junior, nacionalidade brasileira, estado civil casado, profissão comerciante, portador do 
CPF n° 898.279.456-53 e da Carteira de Identidade n° MG-6.090.318, residente e domiciliado no 
município de Inhaúma/MG. 
 
CONTRATADA: XXXXX, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ n.º 0000, com sede e 
administração na xxxx n.º 000, bairro xxx, município de xxx, neste ato representada pelo sócio xxx, xxx, 
xxx, xxx, portador do CPF n.º 000 e da Carteira de Identidade n.º 000, residente e domiciliado na ....... nº 
......, bairro ......, município de ......... 
 
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes acima qualificadas adiante 
assinadas, doravante denominadas apenas CONTRATANTE e CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente contrato administrativo, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições que mutuamente 
aceitam e outorgam, a saber: 
 
(1) FINALIDADE – O presente instrumento de contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o 
relacionamento contratual com vistas à execução de seu objeto definido e especificado na Cláusula 
Primeira, sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em despacho do Prefeito Municipal 
exarado no Convite nº 01/2022. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto da presente licitação é a contratação empresa especializada na 
prestação de serviço de Assessoria Contábil para fins de implantação e Assessoria ao Controle Interno, 
abrangendo os seguintes serviços: 
 

a) Orientar e acompanhar na implantação, desenvolvimento e capacitação dos servidores do 
controle interno; 

b) Capacitar os servidores do setor de patrimônio; 
c) Acompanhar durante a inspeção dos técnicos e auditores do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, para prestar informações e orientar a equipe de Controle Interno para atendimento 
adequado ao Controle Externo, de acordo com as disposições legais vigentes; 

d) Os trabalhos no sentido de identificar, regularizar, ou provisionar baixas, conforme os casos 
serão feitos em conjunto com a Administração Municipal; 

e) Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;  
f) Deverão ser identificados os bens considerados inservíveis, ociosos, antieconômicos e 

irrecuperáveis, visando o desfazimento e baixa patrimonial; 
g) Fornecer de relatórios de inventários elaborados através das tarefas executadas, apontando 

todos os critérios, métodos e suplantação legal utilizados; 
h) Fornecer de relatórios com as não conformidades encontradas nos trabalhos que prejudicam o 

controle do patrimônio; 
i) Orientar para elaboração de projetos de lei relacionados com as áreas financeiras e 

administrativas, quando necessário; 
j) Planejar a Política Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural e de Atuação na Preservação 



 
 
 

 

de Bens Culturais. 
k) Realizar auditoria interna para verificar o cumprimento das normas de controle interno na 

execução dos atos da administração.     
l) Elaborar  relatório de controle interno; 
m) Acompanhamento de processo administrativo para apurar responsabilidade pela prática de atos 

ilegais. Registrar os fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão; 

n) Assegurar que não ocorram erros potenciais, através do controle de suas causas, destacando-
se conhecer as receitas, despesas, resultados históricos, estrutura administrativa, pessoal, 
patrimonial; 

o) Observar as normas legais, instruções normativas, estatutos e regimentos; 
p) Acompanhar a programação estabelecida nos instrumentos de planejamento (Planos Plurianuais 

- PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Leis Orçamentárias Anuais - LOA, Metas 
Bimestrais de Arrecadação - MBA e Cronogramas Mensais de Desembolso - CMD); 

q) Buscar o equilíbrio nas contas públicas e a correta aplicação administrativa e financeira dos 
recursos públicos; 

r) Examinar os resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais; 

s) Prevenir a ocorrência de fraudes, desvios, desperdícios e erros cometidos por gestores e 
servidores em geral; 

t) Verificar a adequação às melhores práticas de gestão e garantir que os dados contábeis sejam 
fidedignos; 

u) Atuar de forma preventiva, concomitante ou corretiva, além de prevalecer como instrumento 
auxiliar de gestão. 

v) Elaborar parecer conclusivo sobre as contas anuais. 
w) Fornecer os relatórios em modelo impresso e arquivo digital; 

 
Observação: O vencedor deste certame deverá executar o objeto desta licitação com no mínimo 1 (um) 
profissional qualificado. O profissional deverá estar presente na Prefeitura pelo menos duas vezes por 
semana, além da consultoria a ser oferecida pelos meios de comunicação disponíveis. 
 
 
Parágrafo único: Integram este contrato administrativo, como se nele estivessem transcritos, o Termo 
de Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes como 
anexos do edital regente do Processo Licitatório nº 003/2021, modalidade Convite nº 01/2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento contratual tem origem 
no Processo Licitatório nº 24/2022, modalidade Convite nº 01/2022, homologado por decisão 
fundamentada do Prefeito Municipal, em conformidade com as normas ditadas pela Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos nº 8.666, de 1993 e suas posteriores alterações e pela Lei Federal 12.846, de 
2013 (Lei Anticorrupção) e outras normas de direito civil e administrativo, aplicáveis subsidiariamente à 
espécie, estando a elas vinculado de forma total e plena, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa 
obediência ao edital regente do certame, bem como, à proposta comercial da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO: O preço total para execução do objeto contratual é de R$ 
0.000,00 (...), nos exatos termos da proposta comercial, que independentemente de transcrição neste 
instrumento dele passa a fazer parte integrante e inseparável. 
 
3.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro 
deste instrumento contratual, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d” da Lei Federal nº 8.666, de 
1993, por repactuação precedia de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos 



 
 
 

 

custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formação de preços e tendo como 
limite a média dos preços encontrados no mercado em geral. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente Contrato 
Administrativo terá a validade de 12 (doze) meses, com validade e eficácia legal após a publicação do 
seu extrato, podendo ser prorrogado para atender ao interesse do Município, nos termos do artigo 57, § 
1º da Lei Federal n.º 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E PAGAMENTO: Os serviços serão pagos em 12 (doze) 
parcelas iguais e sucessivas, conforme Proposta Comercial apresentada pelo(a) licitante. 

 
5.1 - Os pagamentos somente serão realizados mediante a efetiva prestação dos serviços nas 
condições especificadas neste edital, que será comprovada por meio de atestado de inspeção a ser 
expedido pela Secretaria requisitante. 
 
5.2 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente pelo Município, através da Secretaria Municipal da 
Fazenda, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, desde que 
devidamente atestada a prestação dos serviços, que deverá estar anexada à Nota Fiscal de Prestação 
de Serviços. 
 
5.3 - É admitida a apresentação de Nota Fiscal avulsa expedida pelo município. 
 
5.4 - Uma vez pago a parcela mensal o futuro contratado dará ao Município plena, geral e irretratável 
quitação da remuneração para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título e tempo. 
 
5.5 - O acompanhamento e a fiscalização dos serviços, assim como o recebimento e a conferência, 
serão realizados pelo Município, através da Secretaria Municipal de Fazenda, que atuará como gestora 
e fiscalizadora da execução do objeto deste instrumento contratual. 
 
5.6 - A Secretaria após conferência dos serviços prestados pelo (a) licitante expedirá atestado de 
inspeção dos serviços que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações 
contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos. 
 
5.7 - O (A) licitante é obrigado(a) a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos 
serviços pelo Município, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias. 
 
5.8 - O Município não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não 
autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: A presente despesa correrá à conta dos recursos 
específicos consignados no Orçamento do exercício de 2021, constante na seguinte dotação 
orçamentária: Ficha: 53, na Conta da Dotação nº: 020201.0412200032146.33903500 Fonte: 100. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO CONTRATUAL: Constituem motivos para a rescisão deste 
instrumento de contrato todos aqueles elencados nos artigos 78 e 79 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993, 
sem prejuízo da aplicação do contido neste instrumento. 
 
7.1. A inexecução total ou parcial deste instrumento de contrato enseja a sua rescisão, nos termos dos 
artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993, devidamente justificado nos autos do processo, 
sujeitando o infrator às penas descritas na cláusula anterior, assegurado o direito ao contraditório e a 
ampla defesa. 
 



 
 
 

 

7.2. A rescisão do contrato poderá ocorrer: 
 
7.2.1. Por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados nos inciso I a XII e XVII do 
artigo 78 da lei acima mencionada; 
 
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE, ou, 
 
7.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
7.3 - A rescisão do contrato administrativo será precedida de autorização escrita e fundamentada pela 
autoridade competente. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 - A CONTRATADA proponente deverá: 
 
8.1.1. Executar, dentro da melhor técnica, o objeto desta licitação, obedecendo rigorosamente as 
normas inerente à atividade empresária e instruções da fiscalização do CONTRATANTE. 
 
8.1.2. Informar à fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam 
atrasar ou impedir a execução do objeto desta licitação dentro do prazo previsto, sugerindo as medidas 
para corrigir a situação. 
 
8.1.3. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente. 
 
8.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, devendo 
comunicar ao CONTRATANTE, de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade 
da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado, sob pena de 
rescisão contratual. 
 
8.1.5. Acatar as decisões, instruções e observações que emanarem do CONTRATANTE, corrigindo a 
execução, sem ônus para ele. 
 
8.1.6. Responder, por si, seus agentes, prepostos ou qualquer encarregado, inteira responsabilidade 
por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus 
servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão 
em executá-lo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido 
a responder por tais danos ou prejuízos. 
 
8.1.7. Atender, de imediato, todas as determinações da Administração Pública, no âmbito Federal, 
Estadual ou Municipal. 
 
8.1.8. Responsabilizar-se pela qualidade do objeto licitado/contratado, substituindo, de imediato, 
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às 
especificações constantes no Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, 
inclusive rescisão contratual. 
 
8.1.9. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria, especialmente a indicada 
no contrato, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados 



 
 
 

 

obtidos, preservando o CONTRATANTE de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 
responsabilidade da licitante/contratada. 
 
8.1.10. Indicar, logo após à assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto com 
plenos poderes para representa-la, administrativamente ou judicialmente, assim como para decidir 
acerca de questões relativas ao objeto licitado/contratado, bem como para atender aos chamados do 
CONTRATANTE, principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, a 
partir do contato feito por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz. 
 
8.1.11. Fornecer números telefônicos, números de pager  ou de outros meios igualmente eficazes, para 
contato do gestor/fiscal do contrato do CONTRATANTE com o preposto da (s) futura (s) contratada (s), 
ainda que fora do horário norma de expediente, sem que isso gere qualquer custo adicional. 
 
8.1.12. Encaminhar ao MUNICÍPIO, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios 
da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas no processo, especialmente 
cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será 
confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo MUNICÍPIO. 
 
8.1.13. Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência. 
 
8.1.14. Não violar a Lei Federal nº 12.846, de 2013, conhecida Lei Anticorrupção, devendo monitorar 
seus colaboradores, agentes e pessoas ou entidades que estejam agindo em seu nome para garantir o 
fiel cumprimento da referida lei, tendo ciência que qualquer atividade que venha violá-la é proibida e que 
conhece as consequências possíveis de tal violação. 
 
8.1.15. Os serviços deverão ser prestados na sede do Município, cinco vezes por semana, no horário de 
funcionamento da mesma, correndo por conta da contratada as despesas com locomoção, hospedagem 
e alimentação. 
 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
9.1. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a execução deste 
instrumento de contrato; 
 
9.2. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente; 
 
9.3. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato; 
 
9.4. Efetuar o pagamento nas datas previstas neste instrumento; 
 
9.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA, 
em relação ao objeto licitado; 
 
9.6. Fiscalizar a execução do objeto licitado/contratado, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade da (s) contratada (s) pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por 
quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 
 
9.7. Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou em desconformidade com as especificações 
constantes no Termo de Referência; 
 
9.8. Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto licitado/contratado; 
 



 
 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as 
condições estabelecidas para a execução do objeto deste instrumento, a ela adjudicado, sob pena de 
lhe ser aplicada, mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o contraditório, 
as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal 
nº 10.520, de 2002, cumuladas com as sanções abaixo descritas, não necessariamente na ordem: 
 

a) advertência; 
b) multa de 0,3% (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução do objeto, calculada 
sobre o valor integral do contrato; 
c) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do instrumento de contrato; 
d) impedimento de participar em licitação e de contratar com o MUNICÍPIO por prazo não superior 
a 05 (cinco) anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CESSÃO/SUBCONTRATAÇÃO: A CONTRATADA não pode ceder 
subcontratar e nem transferir, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, bem como os direitos e 
obrigações dele decorrentes, nem ser executado em associação com terceiros, salvo com autorização 
prévia e por escrito do CONTRATANTE, sob pena de aplicação de sanção e/ou de rescisão contratual. 
 
11.1. Operações de fusão, cisão ou incorporação, realizadas entre a contratada e terceiros, deverão ser 
comunicadas ao CONTRATANTE e, na hipótese de ficar caracterizada a frustração das regras 
disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão contratual. 
 
11.2. A CONTRATADA não pode ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os 
créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste certame, salvo com autorização prévia e 
por escrito do CONTRATANTE. Deverá constar, obrigatoriamente da autorização prévia que o 
Município de Inhaúma/MG opõe ao Cessionário dos créditos as exceções que lhe competirem, 
mencionando-se expressamente que os pagamentos ao Cessionário estarão condicionados ao 
preenchimento pelo Cedente, de todas as suas obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Os casos omissos neste instrumento contratual serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666, de 
1993. 
 
12.2. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração das obrigações 
contratuais, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste 
instrumento de contrato, devendo o CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 
 
12.3. A contratação do objeto licitado não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 
CONTRATADA designadas para a execução do objeto contratado, sendo a CONTRATADA a única 
responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus 
profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, 
social, de caráter securitário ou qualquer outra. 
 



 
 
 

 

12.4. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e 
documentos fornecidos pelo CONTRATANTE ou obtidos em razão da execução do objeto contratado, 
sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste instrumento 
contratual e mesmo após o seu término. 
 
12.5. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou laborados 
pela CONTRATADA serão de exclusiva propriedade do CONTRATANTE, não podendo ser utilizados, 
divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização 
deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátria 
vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – LEI ANTICORRUPÇÃO: A CONTRATADA ao celebrar o presente 
instrumento contratual reafirma que conhece e entende os termos da Lei Federal nº 12.843, de 2013 – 
Lei Anticorrupção -, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação 
das disposições desta Lei. 
 
13.1. A CONTRATADA, por si e por seus administradores, diretores, funcionários, bem como seus 
sócios que venham a agir em seu nome, se obrigam a conduzir suas práticas comerciais, durante a 
execução deste contrato administrativo, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais 
aplicáveis, bem como se compromete a não dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o 
pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer 
autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a 
finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer 
vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem a Lei Anticorrupção.  
 
13.2. Qualquer descumprimento da Lei Anticorrupção pela CONTRATADA, em qualquer um dos seus 
aspectos, ensejará a rescisão imediata deste contrato administrativo, independentemente de qualquer 
notificação, sob pena do pagamento de multa equivalente a 50% do valor do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO JUDICIAL: Não obstante a boa fé das partes aqui 
contratantes, as questões decorrentes da execução deste instrumento contratual, que não possam ser 
dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca 
de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
E por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos legais, juntamente com duas testemunhas que 
também o assinam. 
 
Inhaúma/MG, ____, de ____ de 2022. 
 
ASSINATURAS 

 
 
 


