
  

 

 
 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 

    

EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006, QUE SE 
ENQUADRE NA RECEITA DE ME E EPP E ALTERAÇÕES 

 
Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de assessoria 
técnico administrativa para captação de 
recursos federais, tipo melhor técnica e 
preço. 

    
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para 
o conhecimento dos interessados, que no dia 11 de abril de 2022, às 9 horas, na sala de reuniões 
do Centro Administrativo Municipal Amantino Lucindo Montanari, a Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria n° 618, de 20 de maio de 2020, se reunirá para a realização da 
modalidade Tomada de Preços, do tipo melhor técnica e preço, visando a seleção e contratação 
de empresa a prestação de serviços de assessoria técnico administrativa para captação de 
recursos federais. 
 
1. DO OBJETO 
1.1 O objeto desta licitação a contratação de serviços de: 
1.1.1 Assessoria para captação de recursos federais, junto aos Ministérios Federais, com 
elaboração, desenvolvimento, acompanhamento, e representação das demandas municipais 
junto a PLATAFORMA MAIS BRASIL – Sistema Integrado de Gestão de Convênios e Contratos 
de Repasse do Governo Federal, bem como a elaboração, encaminhamento, acompanhamento, 
e atendimento de todas as documentações solicitadas em análises técnicas e de documentações 
institucionais que se fizerem necessárias nos respectivos portais; 
1.1.2 Acompanhamento de emendas de bancadas e individuais orçamentárias, cadastramento do 
município nos diversos ministérios e programas, acompanhamento da situação do município junto 
ao CAUC conforme necessidade, acompanhamento dos empenhos, convênios e ordens 
bancárias de recursos destinados ao município; 
1.1.3 Elaboração e acompanhamento de toda documentação, orçamentária, e institucional 
necessária à celebração de convênios e contratos de repasse e/ou já celebrados entre o 
município, Ministérios, e a Caixa Econômica Federal, que atua como mandatária, bem como 
elaboração, encaminhamento e acompanhamento de todas documentações solicitadas em 
diligências e análises técnicas solicitadas pelos analistas técnicos dos Ministérios ou da Caixa 
Econômica Federal; 
1.1.4 Acompanhamento de processos do Município em Brasília nos órgãos repassadores de 
recursos e na Administração Pública Federal e articulação com a bancada federal; 
1.1.5 Inclusão na PLATAFORMA MAIS BRASIL de licitação, contratos, notas fiscais, pagamentos, 
ajustes de contrapartida, termos aditivos, relatórios de execução, classificação de contrapartida, 
solicitação de liberação de pagamento, das obras e/ou equipamentos firmados com a 
municipalidade, através da captação de recursos federais. 
1.1.5 Desenvolver a prestação de contas parcial na PLATAFORMA MAIS BRASIL conforme 
medições realizadas para possibilitar os desembolsos dos recursos financeiros; 
1.1.6 Auxiliar o Município na operação de pagamentos pela PLATAFORMA MAIS BRASIL por 
OBTV (Ordem bancária de transferências voluntárias) para pagamento ao fornecedor que executa 
as obras provenientes de recursos federais. 



  

 

 
 

 

 

1.1.7 Desenvolver a prestação de contas final na PLATAFORMA MAIS BRASIL dos contratos de 
repasse e convênios firmados com o município. 
1.1.8 Elaboração e acompanhamento de toda documentação, no Sistema de Monitoramento de 
Obras (SISMOB), monitoramento todas as obras de engenharia e infra- estrutura de Unidades 
Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e Academias da Saúde financiadas com 
recurso Federal, para o gerenciamento de todas as fases da obra, alimentação do sistema; 
1.1.9 Acompanhamento de toda documentação do Plano de Ações Articuladas (PAR), que visa o 
cumprimento das metas do Compromisso Todos pela Educação, melhoria da qualidade da 
educação, sobretudo da educação básica pública; 
1.1.10 Prestação de serviço de apresentação, elaboração, desenvolvimento, acompanhamento 
de Planos de Trabalho e demais documentos necessários nos diversos ministérios do Governo 
Federal, e Governo Estadual bem como representação dos mesmos e atendimento de todas as 
documentações solicitadas em diligência, análises técnicas e de documentações institucionais 
que se fizerem necessárias; 
1.1.11 O município apresentará os projetos à empresa e está deverá disponibilizar equipe 
devidamente capacitada para auxiliar o Município na elaboração dos planos de trabalhos e etapas 
posteriores até sua efetiva aprovação, nos horários em que for necessário, seja para atuação 
junto as secretarias municipais, seja para atuação junto aos órgãos de liberação de recursos; 
1.1.12 Quando a elaboração dos projetos depender de laudos, plantas e outros documentos de 
profissão regulamentada caberá ao município disponibilizar sem ônus equipe qualificada para o 
devido fim; 
1.1.13 Acompanhamento de obras, se for o caso, juntamente com a equipe de engenharia; 
1.1.14 Participar de reuniões, audiências públicas e outras atividades congêneres necessárias a 
elaboração dos projetos, quer quando requisito, quer para obtenção de subsídios; 
1.1.15 Os custos e despesas com viagens e demais deslocamentos para Brasília procederão por 
parte da Contratada; 
1.1.16 A empresa deverá comprovar mensalmente os serviços executados mediante a 
apresentação de relatório das atividades desenvolvidas no mês anterior; 
1.1.17 Os serviços deverão ser executados tanto na sede do município, como no estabelecimento 
da empresa contratada, de acordo com o interesse e a necessidade do contratante. 
 
2 DO SUPORTE LEGAL 
2.1 Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações 
e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, assim como nas 
instruções, termos e condições contidas neste Edital e seus anexos. 
 
3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 Poderão participar da presente licitação, empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, 
cadastradas no Município de Serafina Corrêa, RS, que, na fase de habilitação, comprovem possuir 
os requisitos de qualificação exigidos no presente Edital para a execução de seu objeto. 
3.1.1 Para a habilitação regulamentada neste item, o interessado deverá atender às condições 
exigidas para emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC, apresentando a 
documentação discriminada no Decreto Municipal Regulamentador, ou, subsidiariamente, o que 
rege a Lei Federal 8.666/93.  
3.1.2 Empresas interessadas em cadastrar-se ou atualizar o cadastro existente deverão 
demonstrar o interesse através do e-mail: licita@serafinacorrea.rs.gov.br, para obterem 
orientações sobre a documentação necessária para o cadastro. 
IMPORTANTE: A licitante deverá entregar a documentação até o terceiro dia útil anterior à data 
prevista para o recebimento dos documentos de habilitação e da proposta de preço. 
3.1.2 As licitantes que tiverem seu cadastro vencido não estarão aptas a participar da licitação. 
3.2 Estarão impedidas de participar da presente licitação, direta ou indiretamente, as empresas: 
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a) Cujos diretores, sócios, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, fiscais, 
consultivos, deliberativos ou administrativos que mantenham qualquer vínculo empregatício com 
o Município de Serafina Corrêa-RS; 
b) Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar 
com o Município de Serafina Corrêa-RS; 
c) Que estejam sob processo de falência, recuperação judicial ou concordata, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 
d) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública; 
e) Pessoas Jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os membros ou 
servidores do Município de Serafina Corrêa-RS. 
 
4 DA PUBLICAÇÃO E DA RETIRADA DO EDITAL 
4.1 O Edital e seus anexos estarão à disposição para consulta: 
a) no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, situada na Avenida 
25 de Julho, nº 202, centro, no horário de expediente externo que compreende das 10 horas às 
11h30min e das 13h30min às 15 horas; 
b) no site oficial www.serafinacorrea.rs.gov.br na aba Publicações/Editais/Tomada de Preços/ 
2022/TP 003/2022. 
4.2 Além de ser possível a impressão do Edital e seus anexos no site oficial, poderão ser 
adquiridas cópias por meio de requerimento para o endereço eletrônico 
licita@serafinacorrea.rs.gov.br, mediante apresentação de qualquer dispositivo de memória digital 
para salvar o arquivo.  
 
5 DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
5.1 Além de todos os documentos previstos neste Edital, a empresa que pretender se utilizar dos 
benefícios previstos nos art. nº 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
suas alterações, deverá apresentar, DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, declaração 
firmada pelo representante legal, de que se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte (Anexo I); 
5.2 Igualmente, As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta 
até o limite estabelecido pela legislação em vigor, gozarão dos benefícios previstos nos art. nº 42 
à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e no art. nº 34, da 
Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, DENTRO DO ENVELOPE 
DE HABILITAÇÃO, declaração firmada pelo representante legal de que se enquadram no limite 
de receita referido acima, e todos os documentos previstos neste Edital. 
5.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 
5.1 e 5.2, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, 
previstos neste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, 
que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada 
como vencedora do certame. 
5.4 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno  
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. 
5.5 O prazo de que trata o item 5.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante 
o transcurso do respectivo prazo. 
5.6 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.3 ou nas condições previstas 
no item 5.5, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do Contrato Administrativo, ou revogar a licitação. 
 



  

 

 
 

 

 

 
6 APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
6.1 Para participação no certame, a licitante, deverá apresentar a sua proposta de técnica, preço 
e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, 
respectivamente, como de nº 1, nº 2 e nº 3, que serão recebidos e protocolados pela Comissão 
Permanente de Licitação até o dia, hora e local, mencionados no preâmbulo desta, para o que se 
sugere a seguinte inscrição: 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 DOCUMENTOS DO ENVELOPE DE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
Obs.: Todos os documentos necessários relativos à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada, por cartório competente ou por servidor da 
administração, ou ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.  
a) Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido por esta Prefeitura, desde que seu 
objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 
Observação: Caso algum dos documentos fiscais ou certidões obrigatórias exigidas para 
cadastro estejam com o prazo de validade expirado, a licitante deverá anexar os atualizados, 
autenticados, como complemento ao Certificado apresentado no dia do certame. 
b) Declaração de Habilitação dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, bem como a ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação, como 
condição indispensável de participação (Anexo II);  
c) Declaração de Regularidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -CEIS 
(Anexo V), com prova de regularidade emitida conforme segue: 

 Acessar o link www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis; 

 Clicar no filtro CPF/CNPJ;  

 Digitar o CNPJ da empresa e clicar em adicionar e consultar.  

 Imprimir a tabela de dados e anexar junto a declaração de Regularidade; 
d) Em sendo ME, EPP, MEI e Cooperativa que se enquadre na receita de ME ou EPP, declaração 
firmada pelo representante legal da empresa ou contador, de que se enquadra como 
microempresa, ou empresa de pequeno porte, sob pena de ser desconsiderada tal condição 
(Anexo I). 
e) Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração com firma reconhecida em 
Cartório, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da 
presente licitação, sendo que será aceito pela Comissão de Licitação um único representante para 
cada empresa. 

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA-RS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (Nome completo da Empresa) 
CNPJ DA EMPRESA: 

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA-RS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA  
PROPONENTE: (Nome completo da Empresa) 
CNPJ DA EMPRESA: 

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA-RS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA FINANCEIRA  
PROPONENTE: (Nome completo da Empresa) 
CNPJ DA EMPRESA: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis


  

 

 
 

 

 

6.2.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Prova de Inscrição e Regularidade de Registro de Pessoa Jurídica da licitante junto ao 
Conselho Regional de Economia vigente ou órgão de classe equivalente. 
b) Prova de Inscrição e Regularidade de Registro do Responsável Técnico junto junto ao 
Conselho Regional de Economia vigente ou órgão de classe equivalente. 
c) Atestado ou certidão de capacidade técnica operacional emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando que a licitante presta ou já prestou satisfatoriamente os serviços 
da mesma natureza do objeto desta licitação. 
d) O profissional elencado na alínea “b ” deverá pertencer ao quadro permanente da empresa 
licitante, na data prevista para entrega da proposta, sendo a comprovação do vínculo realizada 
mediante a apresentação de cópia autenticada da documentação abaixo, conforme a situação: 
I – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
II – Contrato de Prestação de Serviços vigente; 
III – Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente (se tratando de sócio 
ou diretor). 
IMPORTANTE:  
I -Se a empresa declarada vencedora tenha apresentado para a qualificação técnica a Prova de 
Inscrição e Regularidade de Registro do responsável técnico e da empresa, junto ao órgão 
competente da categoria de outro estado, deverá apresentar no prazo de até 30 (trinta) dias após 
assinatura do Contrato, os respectivos registros com visto para o Rio Grande do Sul; 
 
6.3 DOCUMENTOS DO ENVELOPE DE Nº 2 – PROPOSTA TÉCNICA: 
Deverão ser apresentados, no envelope n° 02, os seguintes documentos, em original ou 
cópia autenticada previamente, por Tabelião ou por Servidor Público ou ainda, poderá ser 
autenticada a cópia às vistas do original: 
6.3.1 - Os itens da proposta técnica deverão ser comprovados mediante a apresentação de 
documentos oficiais e reconhecidos, conforme processo de cópia estabelecido no presente edital. 
6.3.2 Deverão constar na PROPOSTA TÉCNICA os seguintes elementos: 
a) PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO ESPECÍFICA – A definição dos pontos do item será feita 
através da verificação da disponibilização de profissional com formação específica em Ciências 
Contábeis, Ciências Econômicas, Administração de Empresas, Direito e Gestão Pública, mediante 
apresentação de cópia autenticada do certificado de conclusão do curso. A formação a ser 
apresentada deverá ser por sócio da empresa ou funcionário registrado, indicados para a 
realização dos serviços, mediante comprovação, atribuída de acordo com os seguintes critérios: 
 

Áreas Profissionais Disponibilizadas Pontuação 

01 Área Profissional 05 

02 Áreas Profissionais 10 

03 Áreas Profissionais 15 

04 Áreas ou mais 20 

OBS. 1: a pontuação será atribuída por área profissional, independente do número de 
profissionais apresentados por área. 
OBS. 2: deverá ser apresentado prova de vínculo dos profissionais com a empresa licitante, em 
se tratando de sócio, por meio de apresentação do contrato social, e em caso de funcionário por 
meio da apresentação de CTPS ou folha de pagamento atual. 
 
b) FORMAÇÃO COMPLEMENTAR – A definição dos pontos do item será feita através da soma 
de pontos atribuídos a formação complementar (cursos relacionados à área de atuação–Projetos 
de captação de recursos, prestação de contas e administração pública, comprovados através de 
certificados dos profissionais indicados para a realização dos projetos). Os certificados a serem 
apresentados poderão ser de sócios ou funcionários registrados, (devendo ser relacionados aos 



  

 

 
 

 

 

profissionais que pontuaram na alínea a) respeitado o limite máximo de 20 pontos, atribuída de 
acordo com os seguintes critérios: 
 

Tipo de Formação Complementar Pontos por Curso 

Cursos na área de projetos de captação de recursos, 
prestação de contas e/ou administração pública. 02 

 
c) FORMAS DE ATENDIMENTO – A definição dos pontos do item será processada através da 
indicação da modalidade de atendimento oferecidos pelos licitantes, atribuída de acordo com os 
seguintes critérios: 
 

Pontos Formas de Atendimento 

05 
Para atendimento a distância (telefone, e-mail e similares) sempre que 
houver necessidade do contratante. 

10 
Para atendimento presencial de 02 visitas mensais, atendimento a 
distância (telefone, e-mail e similares) sempre que houver necessidade do 
contratante. 

15 
Para atendimento presencial de 03 visitas mensais, mais atendimento a 
distância (telefone, e-mail e similares) sempre que houver necessidade do 
contratante. 

20 
Para atendimento presencial de 04visitas mensais, mais atendimento a 
distância (telefone, e-mail e similares) sempre que houver necessidade do 
contratante. 

 
d) ATENDIMENTO PRESENCIAL EM BRASÍLIA – A definição dos pontos do item será feita 
através da indicação da proposta de serviço presencial em Brasília para andamento dos projetos 
em um período de 12 meses, respeitado o limite máximo de 20 pontos atribuída de acordo com 
os seguintes critérios: 
 

Pontos Quantidade de Deslocamentos 

01 Para 01 deslocamento em 12 meses 

05 Para 02 deslocamentos em 12 meses 

10 Para 03 deslocamentos em 12 meses 

20 Para mais de 03 deslocamentos em 12 meses 

 
e) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA EMPRESA COMPROVADA ATRAVÉS DE ATESTADOS 
DE CAPACIDADE TÉCNICA – A definição dos pontos do item será feita através de pontuação 
atribuída à experiência da empresa licitante, respeitado o limite máximo de 20 pontos, atribuída 
de acordo com os seguintes critérios: 
 

Pontos  

03 Para 01 experiência. 

06 Para 03 experiências. 

09 Para 06 experiências. 

20 Para 10 experiências ou mais. 

 
NPT = a + b + c + d + e, onde NPT = Nota da Proposta Técnica 
 



  

 

 
 

 

 

f) Será considerada classificada, e, portanto, habilitada à fase de julgamento das Propostas 
Financeiras, apenas os licitantes que tenham atingido a pontuação mínima de 60% do máximo de 
pontos disponíveis. 
 
6.4 DA PROPOSTA DE PREÇO – Envelope nº 03 
6.4.1 A proposta financeira deverá ter validade de 60 (sessenta) dias. 
6.4.2 Será desconsiderada proposta que deixar de atender, no todo ou em parte, qualquer 
disposição deste convite, assim como àquelas manifestamente inexequíveis. 
6.4.3 A proposta financeira (ANEXO III) deverá, preferencialmente, estar datilografada ou 
digitalizada, sem rasuras ou emendas. 
6.4.4  O preço deverá ser expresso em reais. 
6.4.5 Deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em papel timbrado da empresa, não podendo ser 
manuscrita, isenta de rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas, devendo suas folhas, serem rubricadas 
e assinadas pelo representante legal. Nelas devem constar claramente: 
a) Razão Social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone e fax para contato e, se 
existente, endereço eletrônico (e-mail) e nome de pessoas para contato: 
b) Uma única cotação, com preço mensal dos serviços, inclusas as despesas de locomoção, os 
impostos, seguros e encargos sociais decorrentes da prestação dos serviços referente à execução 
deste objeto, bem como eventuais despesas administrativas. 
c) Nome e assinatura do representante; 
d) As propostas de preços serão avaliadas de acordo com os preços ofertados pelos licitantes, 
considerando-se o preço mensal, sendo atribuída a Nota de Preço em função dos seguintes 
critérios: 

Pontos Classificação 

100  Primeira Colocada 

95 Segunda Colocada 

85 Terceira Colocada 

75 Quarta Colocada 

65 Quinta Colocada 

50 Sexta e demais Colocadas 

 
7 DOS CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
7.1 O valor máximo previsto para a execução total dos serviços descritos no objeto é de R$ 
78.000,00 (setenta e oito mil reais). 
7.2 Serão desclassificadas as propostas de preço que:  
a) ultrapassar o valor fixado no item 7.1, deste Edital;  
 
8 DO PROCEDIMENTO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
8.1 Abertos os trabalhos na data, hora e local indicados no preâmbulo do presente edital, as lici-
tantes ou seus procuradores, deverão apresentar documento de identificação pessoal. Será ad-
mitida apenas uma pessoa habilitada para participar dos atos da sessão, por licitante presente. 
8.2 A seguir serão abertos os envelopes nº. 01, da Documentação, conferidos os conteúdos e 
rubricados por todos os participantes do ato.  
8.3 Caso a Comissão de Licitações julgue necessário, poderá suspender a reunião para analisar 
os documentos e julgar a habilitação. Durante este período, os envelopes nº. 02 - Proposta Téc-
nica e envelopes nº. 03 – Propostas de Preços ficarão guardadas com a comissão de Licitações 
do Município. 
8.4 A abertura dos envelopes nº. 02 das licitantes habilitadas, desde que transcorrido o prazo sem 
interposição de recurso, ou após o julgamento dos recursos interposto, dar-se-á em data a ser 
comunicada. 



  

 

 
 

 

 

8.5 Havendo desistência expressa ao exercício do direito de recurso por parte das licitantes po-
derão ser abertos os envelopes nº. 02 e 03. 
8.6 A documentação contida no envelope nº. 01 não será devolvida às licitantes inabilitadas nesta 
fase, permanecendo como parte integrante do processo licitatório. 
8.7 Abertos os envelopes nº. 02, conferidos e rubricados pelos participantes do ato, as propostas 
técnicas serão submetidas ao julgamento pela Comissão de Licitações. 
8.8 A abertura dos envelopes nº. 03 das licitantes cujas Propostas Técnicas tenham sido classifi-
cadas, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou após o julgamento de 
recursos interpostos, dar-se-á em data a ser comunicada. 
8.9 Abertos os envelopes nº. 03, conferidos e rubricados pelos participantes do ato, as propostas 
de preços serão submetidas a julgamento pela Comissão de Licitação.  
8.10 A inserção de condições contrárias (ou não previstas) às disposições deste edital, será 
considerada como inexistente, sendo aproveitadas somente aquelas que se harmonizarem com 
o ato convocatório. (art.44, §2°, Lei 8.666/93) 
8.11 É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências, destinadas 
a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório. 
8.12 A comissão apresentará relatório objetivo e conclusivo ao Prefeito Municipal, indicando o 
vencedor ou vencedores do certame licitatório em ata circunstanciada da sessão de julgamento. 
8.13 Em caso de inabilitação de todos os licitantes ou, então, sendo todas as propostas desclas-
sificadas, a Administração poderá, a seu critério exclusivo, fixar novo prazo para apresentação de 
documentação na forma do inciso 3º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9 DO CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
9.1 O julgamento dar-se-á pelo critério de TÉCNICA E PREÇO, obedecendo aos critérios e 
proposições, contidos nos Capítulos IV e IV e art. 46 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações; 
9.2 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado o sorteio, em ato público, 
com convocação prévia de todos os licitantes, conforme prevê o parágrafo 2º. do art. 45 da Lei 
8.666/93; 
9.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
da lei pertinente às licitações; 
9.4 A classificação das licitantes far-se-á de acordo com a SOMA das notas obtidas na proposta 
técnica e da proposta de preços de acordo com a seguinte fórmula: 
CF=(NPT +NPF)/2, onde:  
CF=Classificação Final. 
NPT =Notada Proposta Técnica.  
NPF=Nota Proposta Financeira. 
9.5  Será considerada vencedora a licitante que atender a todas as condições do Edital e obtiver 
a maior pontuação apurada pela soma definida acima. 
9.6 A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos apurados na CF, de 
acordo com os critérios previstos neste Edital. 
 
10 CRITÉRIO DE DESEMPATE 
10.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem as exigências, 
deste Edital. 
10.1.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 
inferiores em até 10% (dez por cento) à proposta melhor classificada. 
10.1.2 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da 
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo 
do recurso interposto. 



  

 

 
 

 

 

10.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta melhor 
classificada, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito, situação em 
que será declarada vencedora do certame; 
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 
alínea anterior, não apresentar nova proposta, será facultada, pela ordem de classificação, às 
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 
enquadrarem na hipótese do item 5 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na 
forma prevista na alínea “a” deste item; 
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas 
com propostas iguais serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das 
alíneas anteriores. 
10.3 O disposto nos itens 9.1.1 a 9.1.2, deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta 
de melhor classificada inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte 
ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 5, deste Edital). 
10.4 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, 
com a convocação prévia de todos os licitantes. 
 
11 DOS RECURSOS  
11.1 Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, 
alíneas e parágrafos do art. nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
11.2 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser direcionadas à Comissão Permanente de 
Licitação e apresentadas por escrito, junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de 
Julho, nº 202, centro, Serafina Corrêa-RS. Não serão aceitos se remetidos via correio 
eletrônico, salvo se encaminhados com assinatura eletrônica. 
 
12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
12.1 Encerrada a fase de julgamento, a Comissão adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) vence-
dor(es) e encaminhará o processo ao Sr. Prefeito Municipal para que o homologue. 
12.2 O Prefeito se reserva o direito de, a qualquer tempo, revogar ou anular o presente processo 
licitatório, por razões de interesse público advindas de fato superveniente devidamente compro-
vado ou por atos ilegais durante o procedimento Licitatório. 
 
13 DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
13.1 A adjudicatária, quando convocada para assinar o instrumento contratual, terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado a partir da data de sua convocação, para firmar assinatura, sob pena 
de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. nº 81, da Lei nº 
8.666/93.  
13.2 O prazo estabelecido pela Administração para a assinatura do Contrato é de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da convocação, sendo que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, se 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
Importante: para a assinatura do Contrato Administrativo, ao contratada deverá comparecer no 
Departamento de Licitações, em horário comercial, pois o mesmo não será enviado via e-mail ou 
correio. 
13.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato, a Administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da 
aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato 



  

 

 
 

 

 

e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo de 02 (dois) anos. 
13.4 Do Contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas 
necessárias previstas no art. nº 55, e a possibilidade de rescisão do Contrato, na forma 
determinada nos artigos nº 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
14.1  O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, se houver interesse da Administração desde que devidamente justificado, até o 
limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93. 
14.2 Após 12 (doze) meses, poderá será concedido reajuste ao preço proposto, conforme IPCA 
acumulado neste mesmo período. 
 
15 DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
15.1 - O contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
I - Unilateralmente, pelo Município: 
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos; 
b) Quando necessária a modificação do valor da contrapartida em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei nº 8.666/93. 
II - Por acordo entre as partes: 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) Quando necessária a modificação do regime de execução ou o modo de fornecimento em face 
de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 
c) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da 
contratada e a retribuição da contratante para a justa remuneração do objeto do contrato 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do pacto. 
15.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
 
16 DA INEXECUÇÃO E DA RECISÇAO DO CONTRATO 
16.1 - Na forma do artigo 77, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a inexecução total ou parcial 
do contrato, enseja a sua rescisão, de acordo com o artigo 78 e seguintes, do mesmo diploma 
legal. 
16.2 A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato da contratante, nos termos do artigo 
79, inciso I, da Lei nº 8.666/93. 
16.3 - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério da contratante, a rescisão importará 
em: 
I - perda da garantia contratual. 
II - responsabilização da contratada por prejuízos causados à contratante e a terceiros. 
 
17 DA FISCALIZAÇÃO  
17.1 A fiscalização do Contrato será efetuada pelos servidores municipais indicados no Contrato 
Administrativo, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. nº 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
17.2 A contratada deverá indicar e manter preposto na execução dos serviços ora licitados. 
 
18 DO PAGAMENTO 
18.1 O pagamento será efetuado mensamente no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a 
prestação de serviços, após laudo de execução emitido pela Secretaria Municipal da 
Administração, mediante a Nota Fiscal, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do 



  

 

 
 

 

 

contrato e pela Secretário Municipal da pasta, em depósito na conta bancária indicada na proposta 
financeira. 
18.2 O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer a Nota Fiscal, vistada e aprovada pelo 
Fiscal do Contrato e Secretário da Pasta, constando a identificação do presente Processo 
Licitatório  (Tomada de Preços Nº 003/2022). 
18.3Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme estabelecido na 
Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
18.4 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o 
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme 
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou contador. 
18.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV ou IPCA acumulado no período – considerando sempre o índice de menor valor – e a 
Administração compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
 
20 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
20.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias, autorizadas pela Secretaria de Fazenda: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO 
04.121.0110.2446.0000 – Gestão e Serviços de Coordenação, Planejamento e Gestão 
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria 
 
21 DAS RESPONSABILIDADES 
21.1 A CONTRATADA, responsabiliza-se integral e exclusivamente pelas despesas realizadas 
durante a prestação do serviço pactuado, assim como por todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, cíveis e tributários decorrentes das relações que ajustar com empregados ou 
prepostos seus, eventualmente utilizados para auxiliar na prestação dos serviços em tela, ou 
decorrentes de danos por qualquer razão causados a terceiros, sem qualquer responsabilidade 
solidária do CONTRATANTE, aos quais desde logo, nesta, assegura o direito de regresso contra 
a CONTRATADA, em vindo a ser solidariamente responsabilizado.   
 
22 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
22.1 Independentemente das sanções penais cabíveis e da indenização por perdas e danos e no 
caso de não cumprimento do proposto neste Edital, o Poder Público poderá aplicar as seguintes 
sanções, cumuladas ou não, como outras previstas no mesmo diploma legal: 
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja 
concorrido; 
b) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual 
será considerado inexecução contratual; 
c) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de 01 (um ano); 
d) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de 02 (dois anos); 
Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato, e deverá 
ser recolhida à Fazenda Municipal, até a data do primeiro pagamento a ser feito à CONTRATADA, 
após a aplicação da mesma. 
 
23 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
23.1 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 8.666/93, protocolando o pedido até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data 



  

 

 
 

 

 

fixada para abertura dos envelopes de habilitação, no endereço fixado no item 24.10, devendo a 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Serafina Corrêa-RS, julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis. Não serão aceitas Impugnações remetidas via correio 
eletrônico, salvo se encaminhadas com assinatura eletrônica. 
23.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício 
não poderá ser aproveitada a título de recurso.  
23.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  
23.4 Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas.  
 
24 DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer disposição do 
presente Edital. 
24.2 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e 
proposta exigidas no Edital e não apresentadas na sessão pública, no dia do certame.  
24.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 
quaisquer outros documentos. 
24.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 
assinar atas e Contratos, os licitantes ou seus procuradores e os membros da Comissão de 
Licitação.  
24.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos 
à licitação os participantes retardatários.  
24.6 Do Contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas 
necessárias previstas no art. nº 55, e a possibilidade de rescisão do Contrato, na forma 
determinada nos artigos nº 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 
24.7 Não serão lançadas em ata, consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso 
próprio, como, por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. nº 
109, inciso I, a e b, da Lei n° 8.666/93). 
24.8 O Município reserva-se o direito de anular ou revogar o presente processo licitatório, em 
despacho fundamentando, sem a obrigação de indenizar. 
24.9 Fazem parte integrante deste Edital o Projeto Técnico e seus anexos. 
a) Anexo I – Modelo de Declaração de enquadramento para ME e EPP; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de Habilitação; 
c) Anexo III – Modelo para apresentação de Proposta Técnica;  
d) Anexo IV – Modelo para apresentação de Proposta Financeira;  
e) Anexo V – Minuta do Contrato Administrativo. 
24.10 O Edital relativo ao objeto desta licitação encontra-se à disposição dos interessados no site 
oficial www.serafinacorrea.rs.gov.br. Informações também serão prestadas através do endereço 
eletrônico licita@serafinacorrea.rs.gov.br ou pessoalmente no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, situada na Avenida 25 de Julho, nº 202, Centro, no 
horário das 10 horas às 11h30min e das 13h30min às 15 horas. 

Serafina Corrêa, RS, 24 de fevereiro de 2022. 

 
Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal  
 

Este documento se encontra examinado e aprovado 
pela Assessoria Jurídica do Município.  
Em: ___/____/______ 

______________________ 
OAB/RS 

 

 



  

 

 
 

 

 

(Papel timbrado) 
 

ANEXO I 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA 

 
 

 
  (Razão Social da licitante) ________________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________, por meio de seu Responsável Legal ou Contador, DECLARA, sob as penas 

da Lei, que: 

a) enquadra-se na situação de __________ (microempresa, empresa de pequeno porte ou 

MEI);  

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado 

nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006; 

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, 

incisos I a X, da mesma Lei. 

 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 

              ______________, em ___ de _______de 2022. 

 
 
 

Representante Legal ou Contador 
Carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

 

(Papel timbrado) 
 

ANEXO II 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

 

 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
  

  A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável 

Legal, declara, sob as penas da Lei, que cumprem todos os requisitos de habilitação, ou seja, 

que o envelope identificado como o de nº 01, contém todas as exigências editalícias que 

comprovam a regularidade jurídica e fiscal, bem como a capacitação técnica e econômica da 

empresa. 

 

 
  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 

              ________________, em _____ de ______________ de 2022. 
 
 
 
 
 

 
Representante Legal 

Carimbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

 

(Papel timbrado) 

ANEXO III 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

 
PROPOSTA FINANCEIRA  

À  

Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa 

Proponente:  

a) Razão Social: ___________________________________ b) CNPJ: ____________________ 

c) Endereço: __________________________________________________________________ 

d) Telefone: _______________________ E-mail: _____________________________________  

e) Conta Bancária nº: _____________ Agência nº: ___________ Banco: __________________ 

Vimos por meio deste, apresentar proposta financeira, dados do proponente e demais informações 

para constar no Contrato Administrativo para a execução do objeto, com as especificações mínimas 

descritas abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

Prestação de serviços de assessoria técnico 
administrativa para captação de recursos federais, 
tipo melhor técnica e preço.  

  

Declaramos que, para fins de elaboração da presente proposta, estamos cientes de todo o teor 

do presente Edital, Projeto Técnico e anexos. Declaramos, ainda: 

1 – Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do 

envelope é de 60 (sessenta) dias. 

2 – Que o preço apresentado já contempla todos os custos diretos e indiretos, que eventualmente 

incidam sobre a execução do objeto. 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

 

 
ANEXO IV 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO 

 

 

(Razão Social da licitante) ________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________,  com 

sede na Av/Rua ______________, Bairro ______________, no Município de 

___________________, por intermédio de seu representante legal, _________________, porta-

dor da cédula de identidade nº__________, CPF nº _________, DECLARA para os devidos fins 

que não possui em seu quadro societário nenhum servidor público na ativa, nem empregados de 

Empresa Pública ou de Sociedade de Economia Mista.  

 

   

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 

              ________________, em _____ de ______________ de 2022. 
 

 
 
 
 

Representante Legal 
Carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



  

 

 
 

 

 

(Papel timbrado) 
 

ANEXO V 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO  

 

 

 

 A empresa ________ com sede na Av/Rua _______________, bairro ________, no 

Município de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante 

legal, __________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, DECLARA 

estar regular no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), de acordo com 

consulta realizada no Portal de Transparência do Governo Federal em ___/___/____, conforme 

prova anexa.  

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 
Observação: Junto a esta declaração deverá constar prova da consulta realizada. Somente serão consideradas 

regulares e habilitadas as empresas cujo registro de consulta constar como “quantidades de registro 
encontrados 0”. A data da consulta não deve ser superior a  

30 (trinta) dias da data de abertura do certame.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

ANEXO VI 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA/RS, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ nº 88.597.984/1051-80, com sede na Avenida 25 de Julho, nº 202, centro, na 
cidade de Serafina Corrêa, neste ato representada pelo Sr. Valdir Bianchet, Prefeito Municipal, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE. 
CONTRATADA: ____________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ___, 
estabelecida na ___, nº___, na cidade de_______, neste ato, representada pelo Sr. _______,  
inscrito no CPF nº ____ doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação 
e adjudicação da licitação para a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de assessoria técnico administrativa para captação de recursos federais, tipo melhor 
técnica e preço. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços descritos abaixo: 
1.2 Assessoria para captação de recursos federais, junto aos Ministérios Federais, com  
elaboção, desenvolvimento, acompanhamento, e representação das demandas municipais junto 
a PLATAFORMA MAIS BRASIL – Sistema Integrado de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse do Governo Federal, bem como a elaboração, encaminhamento, acompanhamento, e 
atendimento de todas as documentações solicitadas em análises técnicas e de documentações 
institucionais que se fizerem necessárias nos respectivos portais; 
1.1.2 Acompanhamento de emendas de bancadas e individuais orçamentárias, cadastramento do 
município nos diversos ministérios e programas, acompanhamento da situação do município junto 
ao CAUC conforme necessidade, acompanhamento dos empenhos, convênios e ordens 
bancárias de recursos destinados ao município; 
1.1.3 Elaboração e acompanhamento de toda documentação, orçamentária, e institucional 
necessária à celebração de convênios e contratos de repasse e/ou já celebrados entre o 
município, Ministérios, e a Caixa Econômica Federal, que atua como mandatária, bem como 
elaboração, encaminhamento e acompanhamento de todas documentações solicitadas em 
diligências e análises técnicas solicitadas pelos analistas técnicos dos Ministérios ou da Caixa 
Econômica Federal; 
1.1.4 Acompanhamento de processos do Município em Brasília nos órgãos repassadores de 
recursos e na Administração Pública Federal e articulação com a bancada federal; 
1.1.5 Inclusão na PLATAFORMA MAIS BRASIL de licitação, contratos, notas fiscais, pagamentos, 
ajustes de contrapartida, termos aditivos, relatórios de execução, classificação de contrapartida, 
solicitação de liberação de pagamento, das obras e/ou equipamentos firmados com a 
municipalidade, através da captação de recursos federais. 
1.1.5 Desenvolver a prestação de contas parcial na PLATAFORMA MAIS BRASIL conforme 
medições realizadas para possibilitar os desembolsos dos recursos financeiros; 
1.1.6 Auxiliar o Município na operação de pagamentos pela PLATAFORMA MAIS BRASIL por 
OBTV (Ordem bancária de transferências voluntárias) para pagamento ao fornecedor que executa 
as obras provenientes de recursos federais. 
1.1.7 Desenvolver a prestação de contas final na PLATAFORMA MAIS BRASIL dos contratos de 
repasse e convênios firmados com o município. 
1.1.8 Elaboração e acompanhamento de toda documentação, no Sistema de Monitoramento de 
Obras (SISMOB), monitoramento todas as obras de engenharia e infra- estrutura de Unidades 



  

 

 
 

 

 

Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e Academias da Saúde financiadas com 
recurso Federal, para o gerenciamento de todas as fases da obra, alimentação do sistema; 
1.1.9 Acompanhamento de toda documentação do Plano de Ações Articuladas (PAR), que visa o 
cumprimento das metas do Compromisso Todos pela Educação, melhoria da qualidade da 
educação, sobretudo da educação básica pública; 
1.1.10 Prestação de serviço de apresentação, elaboração, desenvolvimento, acompanhamento 
de Planos de Trabalho e demais documentos necessários nos diversos ministérios do Governo 
Federal, e Governo Estadual bem como representação dos mesmos e atendimento de todas as 
documentações solicitadas em diligência, análises técnicas e de documentações institucionais 
que se fizerem necessárias; 
1.1.11 O município apresentará os projetos à empresa e está deverá disponibilizar equipe 
devidamente capacitada para auxiliar o Município na elaboração dos planos de trabalhos e etapas 
posteriores até sua efetiva aprovação, nos horários em que for necessário, seja para atuação 
junto as secretarias municipais, seja para atuação junto aos órgãos de liberação de recursos; 
1.1.12 Quando a elaboração dos projetos depender de laudos, plantas e outros documentos de 
profissão regulamentada caberá ao município disponibilizar sem ônus equipe qualificada para o 
devido fim; 

1.1.13 Acompanhamento de obras, se for o caso, juntamente com a equipe de engenharia; 
1.1.14 Participar de reuniões, audiências públicas e outras atividades congêneres necessárias a 
elaboração dos projetos, quer quando requisito, quer para obtenção de subsídios; 
1.1.15 Os custos e despesas com viagens e demais deslocamentos para Brasília procederão por 
parte da Contratada; 
1.1.16 A empresa deverá comprovar mensalmente os serviços executados mediante a 
apresentação de relatório das atividades desenvolvidas no mês anterior; 
1.1.17 Os serviços deverão ser executados tanto na sede do município, como no estabelecimento 
da empresa contratada, de acordo com o interesse e a necessidade do contratante. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 
2.1 O Contratante pagará à Contratada para executar a obra a importância de R$ _____ 
2.1.1 O pagamento será efetuado mensamente no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a 
prestação de serviços, após laudo de execução emitido pela Secretaria Municipal da 
Administração, mediante a Nota Fiscal, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do 
contrato e pela Secretário Municipal da pasta, em depósito na conta bancária indicada na proposta 
financeira. 
2.1.2 O pagamento será efetuado por meio de depósito no Banco ____, Agência nº ____, Conta 
Bancária nº ____, e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 8666/1993. 
2.2 O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer a Nota Fiscal, vistada e aprovada pelo 
Fiscal do Contrato e Secretário da Pasta, constando a identificação do presente Processo 
Licitatório  (Tomada de Preços Nº 003/2022). 
2.3 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme estabelecido na 
Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
2.4 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o 
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme 
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou contador. 
2.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV 
ou IPCA acumulado no período – considerando sempre o índice de menor valor – e a 
Administração compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
3.1 O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, se houver interesse da Administração desde que devidamente justificado. 



  

 

 
 

 

 

3.2 No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido 
reajuste ao preço proposto, tendo como indexador a variação do IPCA ou outro índice oficial que 
vier a substituí-lo. 
 
CLAUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
5.1 O contrato reger-se-á, no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 
disposições da Lei nº 8.666/93, observadas suas alterações e pelas disposições do Edital e 
preceitos do direito público. 
5.1.1 Este contrato poderá ser alterado (acrescido ou reduzido) com a devida justificativa, de 
acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
5.2 O contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação 
judicial/extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 
77,78,79 e 80, todos da Lei 8.666/93. 
5.2.1 Este contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral do Contratante, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art.78, da 
Lei Federal nº 8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde 
que convenientemente para o Contratante; 
c) Judicialmente, nos termos da legislação; 
d) Pela Contratada na falta injustificada de pagamento, no devido tempo e sem razão plausível. 
5.3 Havendo possibilidade legal de a rescisão ser solicitada pela contratada, esta deverá notificar 
a contratante, mediante documento protocolado, devidamente fundamentado. 
5.4 A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente, devendo a contratada, manter a execução do contrato pelo prazo 
necessário para que o Município efetue nova contratação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 
6.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações 
da Contratada: 
a) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, 
da Lei Federal nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado; 
b) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
c) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem cumprir 
a legislação em vigor, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e 
fiscais; 
d) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 
contrato. 
6.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações 
da Contratante: 
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 
b) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste Contrato; 
c) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 
d) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
 
CLÁUSULA SETIMA – DAS PENALIDADES 
7.1 A recusa injusta da Contratada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação específica, possível 



  

 

 
 

 

 

de prorrogação por igual período, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, especialmente, multa de 10% (dez por 
cento) do valor contratual. 
7.1.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à contratada, alternada ou acumuladamente, as seguintes sanções: 
a) Advertência, sempre por escrito; 
b) Multa equivalente a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor total dos bens em atraso, 
até o máximo de 10 dias. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
outras; 
c) Rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenização à 
contratante por perdas e danos; 
d) Suspensão temporária do direito de licitar com a Contratante; 
e) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados ou Municípios, pelo prazo não superior 
a 02 (dois) anos. 
7.2 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, a contar da intimação do ato. 
7.3 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do Contratado, podendo deixar de 
aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
7.4 No caso de aplicação de multa, a Contratada será notificada, por escrito, da referida sanção, 
tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a importância 
à Secretaria Municipal de Finanças, sendo necessária a apresentação de comprovante do 
recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
7.5 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
7.5.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que demonstrarem não possuir idoneidade para contratar 
com a Administração, ou fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1 As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias, autorizadas pela Secretaria de Fazenda: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSITO E DESENVOLVIMENTO URBANOS 

15.451.0070.1750.0000- Infraestrutura para Mobilidade urbana 
4.4.90.51.00 – Obras e Instalação 
 
CLÁUSULA NONA  – DA FISCALIZAÇÃO 
9.1 O Contratante exercerá a fiscalização e a observação das especificações constantes neste 
Contrato por meio da Secretaria Municipal solicitante do objeto. 
9.2 A fiscalização sobre todos os termos do presente Contrato Administrativo a ser exercida pelo 
Contratante, ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, 
não lhe implicará corresponsabilidade pela eventual execução incorreta do contrato. 
9.3 Ficam designados por parte do Município, para o acompanhamento e fiscalização de que trata 
o presente Contrato Administrativo, como Gestor, o Secretário ______, ou quem vier a substituí-
lo, o Servidor ___, matrícula nº ___, como fiscal titular e o Servidor ___, matrícula nº ___, como 
fiscal suplente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



  

 

 
 

 

 

10.1 Ao firmar este contrato, a contratada declara, sob penas da lei, que não incorre em qualquer 
impedimento previsto no ordenamento jurídico para contratar com a Administração, 
especialmente: 
a) Que não incorre em inadimplência tributária que o impeça de contratar com a Administração 
Pública, conforme a Lei; 
b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
c) Que não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar 
ou transacionar com a Administração Pública de Serafina Corrêa/RS; 
d) Que não está enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
atualizações; 
e) Que cumpre rigorosamente o art. 7º da Constituição Federal, o qual proíbe o trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
10.2 Integram o presente contrato todas as disposições imperativas constantes da Lei Federal nº 
8.666/1993. 
10.3 Este contrato está vinculado ao Edital de Licitação nº 073/2022, que passa a integrá-lo para 
todos os efeitos. 
10.4 A Contratada se obriga a observar, durante a execução do Contrato Administrativo, toda a 
legislação que rege o objeto da licitação. 
10.5 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, 
legislação pertinente e os princípios gerais de direito. 
10.6 As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Guaporé – RS, para dirimir 
dúvidas oriundas da aplicação deste contrato. 
 
E, assim por estarem de acordo, ajustados e acordados, as partes, firmam o presente Contrato, 
em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
 

Serafina Corrêa, ___ de ____ de 2022. 
 
 
_______________________   
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
_______________ 
 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
Testemunhas: 1) _______________________          2) ____________________________ 
 
 
 
 

 

 

 


