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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO (item) 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA, no uso 

de suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 10h:00 Min, do 

dia 14 do mês de Maio do ano de 2020, na sala de reuniões do Departamento de Compras e 

Licitações da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, localizada na Avenida 24 de 

Janeiro, n° 853 se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 2652-

2020, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a 

contratação de empresa para Prestação de serviços de Gestão Pública, conforme  descrito no item 

1, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e da Lei 

Federal nº 8.666, de 21/06/1993. As informações bem como o Edital encontram-se a disposição 

dos interessados das 08h00min às 14h00min , no Centro Administrativo Municipal – Setor de 

Licitações e no endereço eletrônico: http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br. 

 

1 – DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em 

controle da gestão pública, assessoria e apoio técnico presencial com 2 (duas) visitas técnicas 

semanais para acompanhamento operacional com a implementação de rotinas normas internas 

administrativas nas áreas de contabilidade e finanças, administração geral (planejamento, 

patrimônio e pessoal) e Terceiro Setor, além de justificativas nos processos administrativos, 

conforme descrição detalhada no Anexo I. 

 

2 – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

2.1 – Para participação do certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 07 (sete) 

deste edital, deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes 

distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, além da 

razão social e endereço completo atualizado bem como declaração dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com inciso VII do art. 4º da 

Lei Federal 10.520/2002. 

Município de São Martinho da Serra Município de São Martinho da Serra 
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Envelope nº. 01 – Proposta                                                               Envelope nº. 02 – Documentação                                                               

Proponente: (nome completo da empresa) Proponente: (nome completo da empresa) 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 – O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, das 09h30min às 

09h55min do dia 14 do mês de Maio de 2020, diretamente ou através do seu representante legal 

que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no 

procedimento licitatório, com poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a 

prática dos demais atos do certame, no interesse do representado. 

3.2 – A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

3.3 – O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato 

constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam 

expressos seus poderes para prática de todos os demais atos inerentes ao certame; no caso de 

empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

b) se representante legal, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 

devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as 

pessoas com poderes para a outorga de procuração, e também o nome do outorgado constando 

ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública. 

b.2) termo de credenciamento (conforme Anexo V deste edital) outorgados pelos representantes 

legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 

ou b.2), deverão ser acompanhados do ato de investidura do outorgante como dirigente da 

empresa. 

b.3) É obrigatória a apresentação do documento de identidade do representante legal a ser 

credenciado; 

3.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 

documento para fins deste procedimento licitatório. 
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3.5. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer é obrigatório à 

presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

OBS: Todos os documentos, exigidos para o credenciamento, deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou funcionário desta 

administração. A autenticação por funcionário público desta administração somente será 

realizada até trinta minutos antes do horário de credenciamento, as vistas do documento original. 

 

4 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes e 

demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os 

envelopes:  

 

nº. 01 – Da Proposta. 

nº. 02 – Da Documentação. 

 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhum licitante retardatário.   

 

5 – PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, em folhas sequencialmente 

numeradas e rubricadas, sem rasura, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, 

sendo a última, datada e assinada pelo representante legal da empresa, preferencialmente nos 

moldes sugeridos no Anexo IV deste edital, e deverá conter: 

a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax e nome da pessoa 

indicada para contato; 

b) Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias. Na falta da 

indicação deste prazo será considerado como prazo de validade de 60 (sessenta) dias. 

 

OBSERVAÇÃO: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que 

não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 

5.2. Preço:  
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a) Deve ser indicado preço unitário total, em moeda nacional, contendo, ainda, a descrição 

completa do produto ofertado, referenciais e demais dados técnicos. No referido preço deverão 

estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a 

operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante 

vencedor. 

 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores aquela, poderão 

fazer novos lances verbais e sucessivos, não inferiores a R$ 2,00 (Dois reais) para o objeto deste 

edital, até a proclamação do vencedor. 

6.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, 

em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até 

a proclamação do vencedor. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 

licitante na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 

classificação. 

6.6. É vedada a oferta dos lances com vista ao empate. 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades constantes no item 13 – DAS PENALIDADES, deste edital. 

6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
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6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo, motivadamente, a 

respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste 

Edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário. 

6.13. Serão desclassificadas: 

a) As propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 

contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais de modo a 

ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 

atenderem aos requisitos do item 5 deste edital; 

b) As propostas que apresentarem preços manifestadamente inexeqüíveis. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital. 

6.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 

interpostos. 

6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto ser esclarecidas. 

6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1 Para fins de habilitação nesse Pregão, o licitante deverá apresentar dentro do envelope nº. 02, 

os documentos de habilitação: 

 

7.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.1.1 Cédula de Identidade; 

7.1.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

7.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais. 
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7.1.4 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: Declaração 

assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII 

do artigo 7º da Constituição Federal, na forma da Lei nº 9.854/99, conforme modelo do Decreto 

nº 4.358/02. 

7.1.5 Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do 

§ 2º do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do licitante. 

7.1.6 Declaração expressa total concordância com os termos deste Edital e seus anexos. 

7.1.7 Declaração que não emprega funcionário público; 

7.1.8 Declaração que não possui vinculo com a Administração; 

 

7.2 REGULARIDADE FISCAL 

 

7.2.1 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

7.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal; 

7.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

7.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

7.2.5 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

7.2.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

7.2.8 Prova de regularidade com a Fazenda  Municipal de São Martinho da Serra; 

 

7.3 REGULARIDADE TRABALHISTA 

7.3.1 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com efeito de negativa. 

 

7.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA: 

7.4.1 Certidão Negativa de pedidos de falências ou concordatas, passada pelos distribuidores 

judiciais da sede da pessoa jurídica; 

7.5. Os documentos elencados no item 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.4.1 poderão ser apresentados em 

original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em 

órgão da imprensa oficial. 
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7.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

7.6.1. Apresentação de documentos probatórios que no quadro societário, ou proprietário da 

empresa, possui um ou mais componentes que tenham titulação de nível superior, e especialista 

em controle na área pública, para desempenhar as atividades, objeto da presente licitação. 

7.7. O envelope da documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 

30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele 

período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8. DO PAGAMENTO 

 

8.1. O pagamento ocorrerá mensalmente, até o 10° dia  do mês subsequente ao serviço prestado. 

Observação: O (s) faturamento (s) terá início mensalmente após a assinatura do contrato. 

8.2. No caso de inadimplemento do Contratante serão obedecidos o que dispõe o art. 40, inc. 

XIV, alínea "c" da Lei nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IGPM - FGV pro rata die. 

 

9 – DA VIGÊNCIA 

 

9.1.  A prestação dos serviços descritos neste Edital será pelo período de doze (12) meses a 

contar da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, a critério da Administração, conforme disposto no art. 57, incisos II da Lei nº. 8.666/93 

e suas alterações posteriores. 

 

10. DAS PENALIDADES 

 

10.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da proposta vencedora. 

10.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total que foi adjudicado. 

10.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor total da obrigação. 

10.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, sem prejuízo 

das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos 
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impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 

descredenciamento do cadastro do Município, nos casos de: 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 

c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Comprometimento de fraude fiscal; 

g) Fraudar a execução do contrato; 

h) Falhar na execução do contrato; 

10.5. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, motivadamente, 

a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 

deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 

caput, da Lei Federal nº. 8666/93. 

10.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

10.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO 

 

11.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

11.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará o licitante e 

examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 

assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o edital, sendo o respectivo licitante 

declarado vencedor, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 

para que seja obtido preço melhor. 

11.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará os 

vencedores, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes, para que manifestem a 

intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, 

importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constarão na ata da sessão 

às sínteses das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais 

licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

9  

 

de três dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 

imediata do processo. 

 

12. RECURSOS 

12.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na sessão pública do 

pregão, terá ele o prazo de (03) três dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

12.2. Os demais licitantes, já intimados na sessão pública supracitada, terão o prazo de (03) três 

dias corridos para apresentarem contrarrazões que começará a correr no término do prazo da 

recorrente. 

12.3. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 

admissibilidade dos recursos. 

12.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, 

no endereço mencionado no preâmbulo deste edital. 

12.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso. 

 

13. DOTAÇÃO 

 

13.1. Origem dos recursos: 

13.1.1. As despesas decorrentes da presente Licitação, para fins de registro contábil, correrão a 

conta do Orçamento Municipal dos recursos alocados nas seguintes rubricas orçamentárias: 

 

Órgão 03 – Secretaria Municipal de Finanças e Administração 

Unidade 01 – SMFA- Órgãos Subordinados 

Projeto/atividade 2.001 – Apoio Administrativo 

Elemento de despesa 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 – Outros Serviços de Terceiros PJ (80) 

 

14. FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

14.1. A fiscalização do presente objeto será de competência e responsabilidade do Secretário de 

Administração e Finanças, a quem caberá verificar se, estão sendo cumpridos os termos do 

Edital.  
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15. DO PRAZO E DO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

15.1 – O prazo de vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos até no máximo de 60 (sessenta) meses, conforme o 

que dispõe o inciso II, do art. 57, da Lei 8666/93.  

15.2 – Os preços somente poderão ser reajustados após decorrido 12 (doze) meses da data da 

apresentação das propostas ou do orçamento a que está se referir, mediante aplicação do índice - 

IGPM, ou do outro índice oficial que vier a especialmente substituí-lo. 

 

16. DISPOSIÇOES GERAIS 

 

16.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente 

comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado.  

16.1.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, a do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.  

16.1.2. É facultada a Comissão de Licitações, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

16.1.3. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

fazê-lo no prazo determinado pela Comissão de Licitações, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 

 

16.1.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua 

proposta. 

16.1.5. As normas que disciplinam este Processo Licitatório serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do 

Município, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.1.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitações, com 

base na legislação vigente. 

16.1.7. A participação do proponente nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste 

Edital. 

16.1.8. Os anexos fazem parte, na íntegra, deste Edital. 
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16.1.9. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante:  

 

I – Termo de Referência; 

II – minuta do contrato; 

III – modelo de proposta de preço; 

IV – modelo de credenciamento; 

V- Modelo Declaração Conjunta; 

 

16.1.10. Conforme Art. 41 e seus incisos da Lei 8.666/93 que regi esse processo, qualquer 

cidadão é parte legítima para impugnar esse edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes junto ao Departamento de Compras e 

Licitações na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra/RS.  

 

16.1.11. Mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h00min às 

14h00min , de segunda à sexta- feira, na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, sito 

Avenida 24 de janeiro, 853 ou pelo telefone: (55) 3277-1100 ou pelo e-mail 

licitacaosaomartinhodaserra@hotmail.com 

 

São Martinho da Serra, 27 de Abril de 2020. 

 

____________________________ 

Gilson de Almeida 

Prefeito Municipal 

 

 

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA 

Este processo foi analisado, sob o prisma jurídico-formal, e se acha aprovado por esta Assessoria 

Jurídica, podendo ter regular prosseguimento nos termos da Lei. 

 

 

                 ____________________________     

                            Alcione de Almeida 

                           Procurador jurídico 

                              OAB/RS :74.386 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

  

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em 

controle da gestão pública, assessoria e apoio técnico presencial com 2 (duas) visitas técnicas 

semanais para acompanhamento operacional com a implementação de rotinas normas internas 

administrativas nas áreas de contabilidade e finanças, administração geral (planejamento, 

patrimônio e pessoal) e Terceiro Setor, além de atendimento online quando necessário. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

1. CONTABILIDADE APLICADACADA AO SETOR PÚBLICO E FINANÇAS 

a) Verificação dos dados constantes da contabilidade do órgão, mediante conferência das 

informações geradas no formato “xml”, a fim de verificar eventuais inconsistências e possibilitar 

as correções das informações antes da remessa dos mesmos ao TCE-RS, através do Projeto 

SIAPC/PAD; 

Acompanhamento da execução orçamentária com o objetivo de manter o equilíbrio entre receitas 

e despesas e evitar déficits; 

b) Verificação do limite da dívida consolidada líquida, com fundamento nos artigos 3º e 4º da 

Resolução nº 40, do Senado Federal; 

c) Acompanhamento do limite de despesas com pessoal, estatuído na Lei Complementar nº 101, 

de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

d) Verificação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos e de transferências de 

impostos na aplicação na Educação Básica, em observância ao artigo 212 da Constituição 

Federal; 

e) Verificação do percentual mínimo de 95% de aplicação dos recursos do FUNDEB recebidos 

no exercício, para atendimento do disposto no § 2º do artigo 21 da Lei nº 11.494/07; 

f) Verificação da aplicação do percentual mínimo de 60% dos recursos do FUNDEB em 

Remuneração e valorização dos profissionais da Educação Básica, em atenção ao artigo 60, XII 

do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

g) Verificação do atendimento do percentual mínimo de 15% da receita de impostos e de 

transferências de impostos em ações e serviços de Saúde, em consonância ao disposto no artigo 

77, III e § 4º do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 
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h) Acompanhamento e verificação dos valores repassados pelo Executivo ao Legislativo, na 

forma de duodécimos, para fins de atendimento ao limite estabelecido pelo artigo 29-A da 

Constituição Federal; 

g) Verificação da remessa mensal ao SIAPC/PAD, das informações relativas a execução 

orçamentária; 

h) Verificação das demais obrigações do Município junto ao SIAPC/PAD, do TC-RS, a exemplo 

da remessa das publicações das Atas das reuniões dos Conselhos da Saúde e Educação, da 

remessa das informações relativas aos subsídios dos Agentes Políticos, das Atas das Audiências 

Públicas, entre outras; 

i)) Capacitações eventuais de servidores; 

j) Demais serviços correlatos. 

2. RECUSOS HUMANOS 

a) Assessorar e orientar os servidores membros de eventual Comissão de Sindicância 

Administrativa e/ou Processo Administrativo no desenvolvimento dos trabalhos; 

b) Assessorar os agentes na elaboração de minutas de projetos de lei visando a concessão de 

benefícios funcionais; 

c) Auxiliar os agentes na resposta de requerimentos atinentes à área de pessoal; 

d) Assessorar tecnicamente os agentes na análise e interpretação de normas vigentes e afetas à 

área de contabilidade, em especial no que concerne ao cumprimento das instruções do Tribunal 

de Contas do Rio Grande do Sul. 

e) Orientações eventuais de servidores. 

f) Demais tarefas correlatas. 

3. TERCEIRO SETOR 

a) Acompanhamento sistemático dos repasses às entidades do Terceiro Setor, seja a título de 

colaboração, fomento, acordo de cooperação ou convênios; 

b) Auxílio na organização e implementação de contratos de gestão (OS’s) ou Termos de Parceira 

(OSCIP’s); 

c) Orientação aos responsáveis das entidades acerca de como elaborar um Plano de Trabalho, 

como acompanhar a execução dos mesmos e, ainda, como prestar contas à Prefeitura; 

d) Orientação dos profissionais da Prefeitura sobre como formalizar os processos de repasses, 

sobre como atender aos ditames legais inerentes aos repasse, sobre como fiscalizar as despesas 

realizadas e sobre como emitir os pareceres conclusivos; 
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f) Orientações gerais aos membros dos Conselhos Fiscais e Administrativos dos Órgãos da 

Administração Municipal com vistas ao entendimento da complexidade dos projetos envolvendo 

a utilização de recursos públicos. 

g) Orientações eventuais de servidores; 

h) Demais serviços correlatos. 

DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Os serviços deverão ser prestados levando em consideração a observância das normas técnicas 

aplicadas ao objeto; 

- A empresa contratará deverá emitir orientações técnicas sobre os temas da Administração 

Pública Municipal e atinentes as áreas afetas ao objeto contratado, visando aferir, corrigir e 

aperfeiçoar os procedimentos administrativos da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra; 

- A prestadora dos serviços ficará impedida de executar serviços cuja responsabilidade seja 

exclusiva ou específica dos servidores públicos municipal, limitando-se a promover as 

orientações enquanto consultoria de gestão governamental, quando solicitadas. 

- Os relatórios ou outros documentos que eventualmente resultarem da prestação dos serviços, 

deverão ser entregues exclusivamente aos responsáveis pelas áreas que serão atendidas pelos 

serviços ou a servidores por eles indicados. 

- A prestadora dos serviços somente poderá emitir notas técnicas ou jurídicas, quando solicitados 

exclusivamente pelos responsáveis de área ou por servidores previamente indicados, ficando 

vedado o atendimento de cunho pessoal, contrário aos interesses dos Setores. 

- As consultas serão formalizadas através de e-mail, podendo, eventualmente, serem realizadas 

através de contato telefônico, pessoalmente ou outra forma que a empresa possa viabilizar. 

- As respostas às consultas formalizadas deverão ser encaminhadas através de e-mail em até 5 

(cinco) dias úteis a contar do recebimento da solicitação, ressalvados os casos complexos, cujo 

prazo será acordado entre as partes. 

 

4.8. Os serviços deverão ser prestados na sede da empresa contratada ou em local por ela 

determinado, devendo, contudo, a mesma observar a obrigação de realizar 02 (duas) visitas 

técnicas semanal à sede da Prefeitura de São Martinho da Serra- RS, a fim de analisar, por 

processo de amostragem, os procedimentos relativos apenas as áreas de contabilidade e finanças 

com objetivo de aferir o cumprimento das normas técnicas em vigor e instruções, emitindo, 

eventualmente, se necessário, relatórios das anomalias detectadas bem como, orientar quanto à 

legalidade e à forma correta de executar os serviços. 

 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
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Justifica-se a contratação de empresa em razão da pluralidade e complexidade de demandas que 

envolvem ambos os Setores da Administração Pública, deste modo, com a assessoria, busca-se 

maximizar o desempenho na atuação dos setores impactando positivamente na Sociedade 

Martinhense. 

 

3 - ESPECIFICAÇÕES: 

 

3.1 - A descrição dos serviços foi realizada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com o apoio 

técnico de funcionários e responsáveis envolvidos. 

 

4 – VALOR ORÇADO 

 

4.1 A  Secretaria de Administração e Finanças realizou cotação de preços no mercado referente 

ao objeto descrito abaixo e o valor proposto pelas empresas da hora/técnica foi  o seguinte 

resultado: 

 

 

 

 

4.1.1 -A estimativa de custos junto as empresas alcançou o total médio mensal referente ao 

objeto no valor de  R$ 4.116,00 ( Quatro mil cento e dezesseis reais) pelos serviços a serem 

prestados. 

 

 

 

 

 

 

Item 
Objeto 

Quantidades meses Média estimada 

mensal 

01 Contratação de empresa para prestação de 

serviços especializados de consultoria em 

controle da gestão pública, assessoria e apoio 

técnico presencial com 2 (duas) visitas técnicas 

semanais para acompanhamento operacional 

com a implementação de rotinas normas internas 

administrativas nas áreas de contabilidade e 

finanças, administração geral (planejamento, 

patrimônio e pessoal) e Terceiro Setor, além de 

justificativas nos processos administrativos. 

        

        12 meses 

 

     R$4.116,00 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

16  

 

 

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE CELEBRAM 

ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA 

SERRA E A EMPRESA _____________CONFORME O 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2020. 

 

CONTRATO que celebram entre si o MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, 

CNPJ n.º 94.444.403/0001-73 estabelecido à Avenida 24 de janeiro, 853, nesta cidade, 

representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Gilson de Almeida, residente e domiciliado 

nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 

_________________________________, com sede em _____________________ na Rua 

__________________ N°_____ CEP___________, CNPJ Nº ____________________, neste ato 

representado pelo (a) Sr.(a) _________________ , portador(a) RG nº________________e do 

CPF nº_____________________, doravante designado(a) simplesmente por CONTRATADA, 

mediante as seguintes CLÁUSULAS e CONDIÇÕES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços 

especializados de consultoria, assessoria e apoio técnico presencial para acompanhamento 

operacional com a implementação de rotinas administrativas nas áreas de contabilidade e 

finanças, administração geral (planejamento, patrimônio e pessoal) e Terceiro Setor, além de 

justificativas nos processos administrativos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.2. O valor total do presente contrato é de R$ _______________ (______________), conforme 

o ANEXO IV – (modelo de) proposta de preço. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Os recursos para o processamento e pagamento do objeto do presente contrato correrão por 

conta das seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão 03 – Secretaria Municipal de Finanças e Administração 
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Unidade 

01 – SMFA- Órgãos Subordinados 

Projeto/atividade 2.001– Apoio Administrativo 

Elemento de despesa 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 – Outros Serviços de Terceiros PJ (80) 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1. O pagamento ocorrerá mensalmente, até o dia 10° dia do mês subsequente ao serviço 

prestado. 

Observação: O (s) faturamento (s) terá início mensalmente após a assinatura do contrato. 

4.2. No caso de inadimplemento do Contratante serão obedecidos o que dispõe o art. 40, inc. 

XIV, alínea "c" da Lei nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IGPM - FGV pro rata die. 

4.3. Se o pagamento se efetuar através de operação interbancária, a tarifa cobrada pelo banco 

será descontada do valor a transferir. (Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, referente à 

movimentação de Recursos Federais transferidos a Estados, Município e DF). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Compete à CONTRATADA: 

I – Cumprir com o disposto no Pregão Presencial nº. 012/2020 e seus anexos, obedecendo ao 

objeto e as disposições legais e contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, 

continuidade e regularidade; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Compete à CONTRATANTE: 

 

I – Cumprir as competências, conforme o disposto no Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 

012/2020 e seus anexos; 

II – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos neste 

contrato; 

III – Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com informações 

necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato; 

IV – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na execução da 

entrega do objeto; 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES  

7.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a 

Administração poderá aplicar à contratada as seguintes sanções. 

7.1.1. Advertência. 

7.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso na entrega 

do objeto, até o 20º (vigésimo) dia. 

7.1.3. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, a partir do 21º (vigésimo 

primeiro) dia de atraso na entrega do objeto, o que ensejará a rescisão contratual, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93. 

7.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

7.1.5. As multas estipuladas nos subitens anteriores serão aplicadas nas demais hipóteses de 

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

7.1.6. As multas referidas neste Capítulo serão descontadas no pagamento, ou cobradas 

judicialmente. 

7.1.7. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 

quando o atraso na entrega   for devidamente justificado pela contratada e aceito pela 

Administração. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO E DO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

8.1 – O prazo de vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos até no máximo de 60 (sessenta) meses, conforme o 

que dispõe o inciso II, do art. 57, da Lei 8666/93.  

8.2 – Os preços somente poderão ser reajustados após decorrido 12 (doze) meses da data da 

apresentação das propostas ou do orçamento a que está se referir, mediante aplicação do índice - 

IGPM, ou do outro índice oficial que vier a especialmente substituí-lo. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria para dirimir quaisquer controvérsias 

decorrentes do presente contrato. 
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9.2. Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por 02 

(duas) testemunhas.  

 

São Martinho da Serra, _____ de _________ de 2020. 

 

 

 

_______________________ ________________________ 

Gilson de Almeida Nome Empresa 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

Representante Legal 

CONTRATADO 

 

 

_______________________ _______________________________ 

Alcione de Almeida           Secretário de Administração e Finanças 

Procurador Jurídico Fiscal do Contrato 

                        OAB/RS:74.386                    
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ANEXO III – (MODELO DE) PROPOSTA DE PREÇO 

 

Apresentamos nossa proposta para participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020, 

acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 

 

Subitem 5.1 do Edital: 

 

Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e 

nome da pessoa indicada para contatos; 

Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias. Na falta de indicação 

deste prazo será considerado como prazo de validade 60 dias. 

Subitem 5.2 do Edital: 

 

1 - DA REMUNERAÇÃO 

1.1 O preço do valor mensal é de R$_______ (_________________), para a execução dos 

serviços objeto desta licitação totalizando R$___________(______________) anual. 

 

 

 

 

 

 

Item 

Objeto 

Quantidades 

meses 

Valor 

proposto 

mensal 

Valor 

proposto 

anual 

01 Contratação de empresa para prestação de 

serviços especializados de consultoria em controle 

da gestão pública, assessoria e apoio técnico 

presencial com 2 (duas) visitas técnicas semanais 

para acompanhamento operacional com a 

implementação de rotinas normas internas 

administrativas nas áreas de contabilidade e 

finanças, administração geral (planejamento, 

patrimônio e pessoal) e Terceiro Setor, além de 

justificativas nos processos administrativos. 

        

        12 meses 

 

     R$ 

 

R$ 
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1.2. No preço indicado estão incluídos todos os custos operacionais da atividade, os 

tributos eventualmente devidos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas 

extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados inclusive o custo dos vigias 

noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única 

contraprestação pela execução dos serviços, objeto desta licitação. 

 

2 - DOS PRAZOS 

 

2.1. Após a assinatura do contrato, os serviços serão iniciados de imediato. 

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante 

com todas as características do objeto e exigências constantes no edital. 

 

Local e data 

Assinatura 

Nome        
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ANEXO IV – (MODELO DE) CREDENCIAMENTO 

 

 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) _______________________, portador(a) da 

cédula de identidade nº.____________ e do CPF nº. _____________, a participar da licitação 

instaurada pelo Município de São Martinho da Serra, na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL sob o nº. 012/2020, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciarem-se em nome da empresa 

_________________________, CNPJ nº. _________________, concordando plenamente com 

os requisitos deste certame. 

 

 

Local e data. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa, 

 

COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE. 

 

Observações: 

 

• Utilizar papel timbrado da licitante; 

 

• Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO V- MODELO DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 
Declaro para os devidos fins que a empresa 

__________________________________________________ inscrita no CNPJ nº 

________________________________________, sediada na 

___________________________________, por intermédio de seu representante legal Sr. 

(a)_____________________________________________ portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ______________________________ CPF nº 

______________________________ DECLARA, sob as penas da lei que: 

 

1.Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da 

habitação; 

 

2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos  

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em 

qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei 

n.º 9.854/99; 

 

3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo 

Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, 

administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 8666/93 e Inciso X, 

da Lei Complementar N.º 64/90); 

 

4. que aceita todas as exigências contidas no edital, bem como se submete a todas as 

propostas estatuídos na Lei 8.666/93 e suas alterações; 

 

5. que não se encontra em processo de Falência ou Concordata, e que até a presente data 

não existem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

6. que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 

previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos 

declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência 

como critério de desempate no certame em epígrafe. 

 

7. que não enviou qualquer pessoa para representá-lo na licitação epigrafada e que, 

diante deste fato e de seu desinteresse em apresentar recurso administrativo contra a 

habilitação ou inabilitação e contra fase de julgamento das propostas comerciais sua 

ou de outras licitantes, renuncia expressamente ao eventual direito de interpor 

recurso, na forma prevista no art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

 

São Martinho da Serra____de____________de 2020. 

 

 

________________________________________________ 

(nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal) 
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