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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 
 
O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que, no recinto destinado à 
licitações da Prefeitura Municipal de Aral Moreira-MS, localizado na Rua Bento Marques, 795 – Centro , Aral 
Moreira - MS, será realizada, no dia 15/06/2022 às 11:00 horas,  a licitação, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo “Menor preço”, visando a Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços técnicos profissionais, execução indireta- empreitada por preço global, em conformidade 
ao que determina a Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, em sua atual redação, observada a Lei complementar 
Federal 123 de 14.12.06, e alterações, as normas legais e regulamentares estaduais e municipais aplicáveis 
e as cláusulas e condições deste ato convocatório. 
 
1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de Empresa prestadora de serviços de 
Consultoria e Assessoria técnica especializada em administração pública no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Aral Moreira/MS, envolvendo as áreas administrativas, mediante a 
realização de estudos, levantamentos e pesquisas, a formulação de normas, 
procedimentos e processos institucionais, e o desenvolvimento de atividades, ações e 
eventos que possibilitem práticas governamentais que assegurem maior eficiência na 
execução dos serviços, na aplicação dos recursos e na prestação de contas desta 
Prefeitura Municipal e acompanhamento de processos administrativos, em conformidade 
com o Anexo I do presente edital.. 

2. DO PREÇO 
2.1. Estima-se o valor da execução dos serviços em R$ 162.399,96 (cento e sessenta e dois mil e 

trezendos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). 

2.2. Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, 
inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações 
decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito. 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1. As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão a cargo de recursos 

próprios do município de Aral Moreira, cujos Programas de Trabalho e Elementos de 
Despesas seguem: 

1  PREFEITURA MUNICIPAL DE  ARAL MOREIRA 
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 
02.04.01  SECRETARIA GABINETE DO SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO 
04.121.0104.2008.0000 SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA 
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
FICHA: 090 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta Tomada de Preços, pessoas jurídicas, do ramo pertinente 
ao objeto da Licitação (vedada a participação de empresas em consórcios ou grupo 
de firmas), que estiverem regularmente inscritas no Cadastro Geral de 
Fornecedores do Município de Aral Moreira, cujo certificado esteja em vigor, 
assim como os documentos ali elencados, ou que atenderem a todas as condições 
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exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior a data do recebimento 
das propostas, junto ao Departamento de Licitações e Compras, que comprovem 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação 
econômico-financeira por meio dos documentos relacionados na legislação regente 
deste certame. 

4.1.1. Uma vez protocolados, a Comissão Permanente de Licitação – CPL terá o 
prazo de três dias para a análise dos documentos apresentados para o 
cadastramento. Contudo, estando o pedido de cadastramento pendente de 
análise pela comissão, a empresa interessada terá resguardado o seu direito de 
participar da licitação. 

4.1.2. Havendo a participação da licitante nos termos do subitem 4.1.1, sua 
habilitação estará consignada a aprovação do cadastro, não sendo possível o 
cadastramento por qualquer irregularidade no documento apresentado a 
empresa licitante será automaticamente inabilitada. 

4.2. As licitantes poderão ser representadas, no procedimento licitatório, por 
procurador legalmente habilitado, por instrumento público ou particular, com firma 
reconhecida até o inicio da sessão de abertura dos envelopes. 

4.2.1. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando 
mais de um licitante. 

4.3. Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou 
empregados que sejam funcionários públicos deste Município. 

4.4. A participação da licitante a este procedimento licitatório implicará em expressa 
concordância às condições estabelecidas neste edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DA HABILITAÇÃO 

5.1. As interessadas em participar da presente TOMADA DE PREÇOS deverão entregar, 
impreterivelmente no horário, data e endereço citados no preâmbulo deste Edital, 02 envelopes 
lacrados contendo os Documentos de Habilitação (Envelope n.º 01), e a Proposta de Preços 
(Envelope n.º 02), com todas as folhas numeradas e rubricadas pelo representante 
legal da empresa, o que poderá ser feito durante a sessão de abertura dos envelopes, na 
presença dos demais, caso não tenha sido feito previamente, além da razão social do licitante, 
se os mesmos não forem timbrados, os seguintes dizeres:  

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA-MS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 

ENVELOPE 01 
PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

 
MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA-MS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 

ENVELOPE 02 
DOCUMENTAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 
5.2. O representante legal da licitante deverá, antes da entrega da documentação e das 
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propostas, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissão, Carteira de 
Identidade e Prova de titularidade da licitante, mediante a apresentação de contrato 
social e no caso procurador, mediante apresentação de procuração pública ou 
particular, sendo que para a última será necessário o reconhecimento de firma do 
outorgante. 

5.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei 
Complementar n° 123/06 e devido à necessidade de identificação pelo Presidente, 
deverão credenciar-se acrescidas das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou 
denominação e Comprovarem a condição de optante pelo simples nacional através de 
certificado emitido pelo endereço eletrônico: 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21, a ser expedido em data 
não superior a 30 (trinta) dias ou através de Certidão Simplificada da Junta Comercial 
da sede da licitante, comprovando a condição de Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte; 

5.4. O descumprimento do disposto acima, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
caracterizará renúncia expressa e consciente, desobrigando a CPL dos benefícios da 
Lei Complementar n° 123/06 aplicáveis ao presente certame; 

5.5. A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de 
habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e 
rubricarão cada documento. A presença de representante não credenciado, na forma 
deste Edital impede que o mesmo se manifeste a respeito de decisões tomadas pela 
Comissão bem como, impede-o de ter acesso aos documentos durante a sessão de 
abertura dos envelopes de “Documentação” e “Proposta”. 

5.6. Não será aceita documentação enviada por fac-símile ou telex. 

5.7. Se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devem estar em nome da 
matriz; 

5.8. Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, salvo a 
apresentação de documentos que, pela própria natureza, comprovadamente sejam 
emitidos somente em nome da matriz; 

5.9. Qualquer documento apresentado, que, por sua natureza deva ser expedido por órgão 
público, sem que conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-á válido 
por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão;         

5.10. As certidões apresentadas via “INTERNET”, serão tidas como suficientes à perfeita 
comprovação da habilitação, desde que em vigência; 

5.11. A Comissão Permanente de Licitações consultará o Cadastro Geral de Fornecedores 
do Município de Aral Moreira sempre que o licitante houver deixado de apresentar 
documento exigido neste ato; se o documento encontrar-se no Cadastro, a Licitante 
será considerada habilitada caso atenda ao prazo de validade e às condições 
estabelecidas neste Edital; 

5.12. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfazer às exigências 
deste Edital. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-
se o certame até o seu julgamento. 

5.13. Com relação a documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21
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ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar todos os documentos 
exigidos neste Edital, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006). 

5.14. Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, com termo inicial a partir da publicação do 
aviso de resultado, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
através da Comissão Permanente de Licitação, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§1º do art. 43 da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006). 

5.15. A não-regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 
nº8.666/93 de 21.06.1993, sendo facultado à Administração Municipal convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação (§ 2º do art. 43 da Lei Complementar Federal nº 123/2006). 

5.16. O não comparecimento de representante devidamente credenciado na reunião de 
recebimento de envelopes de Documentação e Proposta de que trata o preâmbulo 
deste Edital não impedirá que ela se realize. 

5.17. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar esclarecimentos a qualquer dos 
participantes e, também, promover diligências para elucidar fatos caso a comprovação seja 
necessária para definir a habilitação ou classificação, e, conforme o caso, abrir prazo de 03 
(três) dias úteis, para o recebimento de documento meramente explicativo, destinado a 
esclarecer dúvida acerca de outro, apresentado tempestivamente na habilitação, sem a 
quebra dos princípios legais e constitucionais que norteiam o procedimento licitatório, 
vedada a inclusão de documento que necessariamente deveria constar nos envelopes 01 e 
02. 

5.18. Não havendo tempo suficiente para conclusão dos trabalhos, o Presidente da 
Comissão suspenderá a sessão e designará dia e hora para seu prosseguimento, 
consignado em Ata, lavrada e assinada pela Comissão, bem como pelos 
representantes presentes.  

5.19. Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela 
renúncia das licitantes ao direito de recorrer, a Comissão devolverá fechados os 
envelopes de proposta às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da 
sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de 
recorrer nas fases subseqüentes. 

6. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
6.1. Os participantes deverão apresentar para a sua habilitação os documentos, em 

original ou em cópia (mediante qualquer processo) autenticadas por tabelião de notas, 
ou por qualquer um dos Membros da Comissão Permanente de Licitações, ou aqueles 
que são publicados em órgão de Imprensa Oficial (Diário Oficial da União ou dos 
Estados), ou ainda por via Internet. 

6.2. Os servidores mencionados no subitem 6.1 deste Edital, não autenticarão documentos 
no dia, e durante a realização do certame, pois os referidos documentos deverão ser 
autenticados até o dia de expediente na repartição, que anteceder a data da abertura 
da licitação, das 07h00min horas às 13h00min horas no endereço constante no 
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preâmbulo deste Edital. 

6.3. As licitantes deverão comprovar habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e 
qualificação econômico-financeira por meio dos documentos previstos na Lei Federal 
nº8.666/93, e legislação especial, a saber: 

6.3.1. Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal nº 8.666/93): 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

 
d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurídica como sócia junta-se para a 

habilitação o CNPJ da respectiva empresa. 
(os documentos elencados neste item poderão ser dispensados, caso a licitante já 
os tenha apresentados na etapa do credenciamento) 
6.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista (art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93):  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), em que conste a situação 
ativa da licitante; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do Edital; 

c) Prova de inscrição, em vigor, no Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Aral Moreira-
MS, ou Certificado expedido pela Comissão de Licitação de que atendeu as condições 
exigidas, em correspondência ao subitem 4.1 deste Edital. 

d) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Certidão 
Negativa de Débito relativo à Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministério da Fazenda 
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo ser 
apresentada em conjunto ou específica observada a validade; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual, da sede da licitante, através de 
Certidão Negativa de Débitos, pertinente a atividade economica; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa dos Tributos Municipais, da sede da licitante, pertinente a atividade 
econômica 

g) Certificado de Regularidade de Situação CRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço / FGTS; 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943. 

6.3.3. Qualificação Técnica (art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93): 
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a) Prova de Registro ou Inscrição na entidade profissional competente (CRA), do licitante e seu 
responsável técnico; 

b) Atestado de capacidade técnica emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado 
comprovando a prestação de serviços de características semelhantes e compatível com o 
objeto da licitação. 

6.3.4. Qualificação econômico-financeira (art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93): 

a) Balanço patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa, e 
demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios; 

a. Entenda-se por “na forma da lei” o seguinte: 

i. quando S/A, balanço patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e §5º, 
da Lei Federal nº 6.404/76); 

ii. quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de 
abertura e encerramento do livro Diário do qual foi extraído (art. 5, §2º do 
Decreto Lei nº 486/69), autenticado pelo órgão competente do Registro do 
Comércio; 

b) Sociedades constituídas há menos de 01 (um) ano poderão participar da Tomada de Preços 
apresentando o balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa; 

c) As empresas que adotem a Escrituração Contábil Digital, enviada ao Sistema Público de 
Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar as Demonstrações Contábeis, os Termos de 
abertura e encerramento e o Recibo de Entrega de Livro Digital emitidos pelo Sistema 
Validador do SPED. 

d) Micro Empresas (ME) e Pequenas Empresas (EPP) devem apresentar comprovante ou 
declaração do contador responsável, que é optante pelo simples e isenta de apresentação de 
escrituração comercial (art. 190 parágrafo único do Decreto Federal nº3.000/99) 

e) O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do 
representante legal da empresa licitante e do seu contador, ou, caso apresentadas por meio de 
publicação, permitir a identificação do veículo de publicação e a data de sua publicação. 

f) A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC são indispensáveis. 

g) Análise Contábil-Financeira da empresa, para a avaliação de sua situação financeira, nos 
termos do subitem acima, a ser apresentada em memorial de cálculo dos índices de Liquidez 
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), assinada pelo contador 
responsável, com as seguintes fórmulas: 

  LG =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
                         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
              LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE 
 
               SG =  ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
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a. Será considerada apta financeiramente a empresa que detiver índices iguais ou 
maiores que 1,0 referentes à Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência 
Geral (SG).  

b. Para efeito de apuração dos índices mínimos será permitido o arredondamento com 
duas casas decimais após a vírgula, desprezando-se as demais, segundo os critérios 
matemáticos. 

h) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 

6.3.5. Demais Documentos 

a) Declaração de inexistência de fatos superveniente, na forma do Anexo VI constante do Edital; 

b) Declaração nos termos de Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma do 
Anexo VII constante deste Edital; 

c) Declaração na forma do Anexo VIII de submissão às regras do edital. 

6.4. Os documentos referentes a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e 
econômica financeira, poderão ser substituídos pelo Certificado de Cadastro Geral de 
Fornecedores da Município de Aral Moreira-MS, desde que os documentos estejam em 
plena vigência, condição que deverá ser realizada na presença dos demais licitantes. 

7. DAS PROPOSTAS E SEU JULGAMENTO 
7.1. Acompanha este ato convocatório, formulário modelo Anexo III, de que a licitante 

preencherá por meio legível e sem rasuras e apresentará em 01 (uma) via, de que 
constarão: 

7.1.1. Preço unitário por item, sendo que é exigível a indicação obrigatória do total geral da 
proposta, em algarismo e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência; 

7.1.2. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
data da abertura das mesmas; 

7.1.3. Data e assinatura do representante legal da empresa, sob o carimbo do CNPJ./MF; 

7.2.  A licitante participante da licitação poderá apresentar proposta formulada em papel timbrado da mesma, 
nas mesmas características estipuladas no item 7.1 e respectivas letras. 

7.3. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade dos preços o “menor preço”, desclassificando-se as 
propostas cujos preços excedam ou sejam manifestamente inexeqüíveis (arts. 40, X, e 48, II e 
parágrafos da Lei Federal nº8.666/93). 

7.4. A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo 
julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato 
convocatório. 

7.5. Não serão admitidas nas propostas, emendas, rasuras ou entrelinhas. 

7.6. Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações do objeto e oferte o Menor 
Preço. 
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7.7. Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às 
especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem. 

7.8. Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas 
ofertas das demais licitantes, simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

7.9. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou 
subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. 

7.10. Considerar-se-á, também, desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-
administrativa do município de Aral Moreira que, para sua viabilização, necessite de vantagem ou 
subsídios deste poder público. 

7.11. Incluem-se nas vantagens ou subsídios de que trata os subitens 7.10 e 7.11 anteriores, qualquer tipo 
de tratamento tributário diferenciado, ainda que em conseqüência da natureza jurídica do licitante, que 
comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes  

7.12. A licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por meio de 
carta, que anexará ao envelope de documentação ou ao de proposta, conforme se refiram à habilitação 
preliminar ou à execução do objeto em licitação. 

7.13. Não havendo tempo suficiente para conclusão dos trabalhos, o Presidente da Comissão 
suspenderá a sessão e designará dia e hora para seu prosseguimento, consignado em Ata, lavrada e 
assinada pela Comissão, bem como pelos representantes presentes.  

8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
8.1. Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44 da Lei Complementar Federal 
nº123/2006 de 14.12.2006). 

8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada (§1º do art. 44 da Lei Complementar Federal 
nº123/2006). 

8.2. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado (inciso I do art. 45 da Lei Complementar 
Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 

8.2.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem 8.2.1 deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 8.1.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal nº123/2006 
de 14.12.2006). 

8.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1.1 deste Edital, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta (inciso III do art. 45 da Lei Complementar Federal nº123/2006 de 
14.12.2006). 
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8.2.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 8.2 deste Edital, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame 
(§1º do art. 45 da Lei Complementar Federal nº123/2006). 

8.2.5. O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§2º do art. 45 da Lei 
Complementar Federal nº123/2006). 

8.3. Nos demais casos, havendo empate entre propostas, far-se-á sorteio em ato público, para qual 
todas as licitantes serão convocadas, nos termos do Artigo 45, §2º da Lei Federal nº8.666/93, em sua 
atual redação, ou na mesma sessão desde que todos os representantes estejam presentes e haja 
concordância dos mesmos, respeitando-se o disposto no §2º do art. 3º do mesmo diploma legal. 

9. DA IMPUGNAÇÃO 
9.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 
desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

9.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, 
ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso 

9.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

9.4. O pedido deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão e entregue, mediante protocolo da via 
original, no horário das 07h00min as 12h00min horas, no seguinte endereço: 

MUNICÍPIO DE  ARAL MOREIRA/MS  
A/C DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
RUA BENTO MARQUES, 795 
BAIRRO CENTRO – ARAL MOREIRA – MS 
CEP: 79930-000 
Email – licitacao@aralmoreira.ms.gov.br 
 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1. Dos atos da Administração praticados na presente licitação, caberá a interposição de recurso 
administrativo, em conformidade ao que dispõe o art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93; 

10.2. Por ocasião da habilitação, abertura e julgamento das propostas, consoante o disposto no art. 43, 
III da Lei Federal nº 8.666/93, as licitantes presentes, através de seus representantes, poderão 
renunciar expressamente o direito à interposição dos recursos administrativos previstos no art. 109, I 
alíneas “a” e “b” da mesma norma, ficando consignado na lavratura da ata de sessão; e 

10.3. Não será objeto de apreciação de mérito o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do 
prazo legal e/ ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo; 

10.4. A Comissão Permanente de Licitações procederá a devolução dos envelopes fechados aos 
concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde não tenha havido recurso ou 
após sua denegação. 

mailto:licitacao@aralmoreira.ms.gov.br
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11. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  
11.1. O prazo para a assinatura do instrumento de contrato é de até 10 (dez) dias, contados da 
convocação, sob pena de não formalização do respectivo instrumento. 
11.2. É facultado ao Município de Aral Moreira, quando a convocada não assinar termo de Contrato, 
não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo das 
penalidades previstas na legislação pertinente, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, ou revogar a licitação (art. 64, §2º da Lei Federal nº 8.666/93). 
11.3. A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do contrato caberão à Secretaria 
Municipal de Fazenda e planejmanento do Município de Aral Moreira-MS, através de servidores 
designados e conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
11.4. A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal 
nº 8.666/93). 
11.5. A Administração poderá obrigar a contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, incluindo empregados em 
serviço, se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou do material empregado. 
11.6. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 
com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato 
convocatório. 
11.7. O contratante poderá acrescer ou suprimir por ato unilaeral o objeto do contrato em 25% (vinte e 
cinco por cento) do seu valor inicial, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I, 
“letra b” c.c. § 1º da Lei Federal nº8.666/93. 
11.8. A contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 

12. DAS SANÇÕES 
12.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a 
CONTRATADA estará sujeita as sanções definidas nesta Cláusula. 
12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução 
total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia e ampla defesa, 
aplicar à CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do contrato. 
12.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a CONTRATADA se sujeitar à 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a  
12.4. Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base na legislação vigente. 

12.5. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de 
faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da 
contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não 
se verifique a adequação da conduta por parte da CONTRATADA, após o que deverão ser aplicadas 
sanções de grau mais significativo. 

12.6. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, da Lei 
nº 10.520 de 2002, dos Decretos Municipais nº 183 de 2009: 

I. Inexecução total ou parcial do contrato; 
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II. Apresentação de documentação falsa; 

III. Comportamento inidôneo; 

IV. Fraude fiscal; 

V. Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 

12.7. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser 
acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à 
administração ou a terceiros. 

12.8. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa 
conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de 
outras equivalentes que surgirem, conforme o caso: 

Item Descrição da Infração Grau Multa 

1 
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; 
por ocorrência. 

2 0,4% por dia 

2 Recusar-se a executar as determinações feitas pela FISCALIZAÇÃO, 
sem motivo justificado; por ocorrência; 4 1,6% por dia 

3 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade 
de atendimento; 

5 3,2% por dia 

4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 
por ocorrência. 5 3,2% por dia 

5 Permitir situação que crie a possibilidade ou cause danos físico, lesão 
corporal ou consequências letais; por ocorrência. 6 4,0% por dia 

6 Inexecução total do contrato; 10 10% 
Para os itens a seguir, deixar de: 

7 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por 
ocorrência. 1 0,2% por dia 

8 Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites 
mínimos estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorrência. 2 0,2% por dia 

9 Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa; 2 0,4% por dia 

10 
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e seus anexos, 
mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

3 0,8% por dia 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO, por ocorrência; 3 0,8% por dia 

Incide sobre a parte inadimplida. 

12.9. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia 
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

12.10. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do 
contrato, o que ensejará a rescisão contratual. 

12.11. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 
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12.12. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de 
situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e 
formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme 
prejuízo auferido. 

12.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

13. DO PAGAMENTO 
13.1. Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias 
das medições realizadas e mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais devidamente atestadas 
e visadas, por funcionários deste Município; 
13.2. Para pagamento da primeira fatura, a contratada deverá apresentar Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), referente à obra/serviços, bem como cópia autenticada da matrícula 
de inscrição da obra/serviços na Previdência Social. 
13.3. Será efetuada a Retenção para a Previdência Social de acordo com a legislação pertinente; 
13.4. Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da contratada, o prazo terá sua 
contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, então, 
prosseguimento à contagem. 
13.5. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à 
contratada, aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), a título de compensação financeira, que será o produto 
resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso 
do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 
13.6. Entende-se por atraso o período que exceder o trintídio previsto no subitem 13.1. 
13.7. Ocorrendo atraso na execução por culpa da contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% 
(um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora 
independentemente de notificação ou interpelação.  
13.8. Passados 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, o seu valor poderá ser 
recomposto, alcançando a data de apresentação da proposta e aplicando-se o índice IPCA (IBGE), 
acumulado no período, ou em prazo inferior, a requerimento da contratada e caso se verifique hipótese 
legal que autorize reajustamento ou revisão. 

14. DAS INFORMAÇÕES 
14.1. Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação somente serão admitidas 
por escrito, protocoladas na Prefeitura de Aral Moreira, localizada na Rua Bento Marques 795 – Centro, 
nesta Cidade, até o segundo dia que anteceder a data de recebimento dos envelopes I e II no horário 
de 07h00min às 13h00min, sendo aceitas via e-mail licitação@aralmoreira.ms.gov.br. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. Município de Aral Moreira - MS poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal 8.666/93. 

15.2. As impugnações a este ato convocatório e os recursos administrativos deverão ser dirigidas à 
Comissão Permanente de Licitações, entregues no endereço descrito no subitem 14.1., contendo os 
documentos necessários para a perfeita identificação da impugnante, bem como de documentos onde 
seja possível a verificação da capacidade de representação do signatário, sob pena de não 
reconhecimento. 
15.3. Não sendo possível a decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a realização 
desta Tomada de Preços, deverá o impugnante participar normalmente do certame até que haja o 
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mérito relativo a impugnação. 
15.4. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação 
estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, §3º da Lei Federal 8.666/93. 

15.5. Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas na imprensa oficial da 
Administração Pública do Município de Aral Moreira-MS. 

15.6. Os envelopes contendo a “documentação e propostas” eliminadas do certame ficarão a 
disposição dos licitantes pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do encerramento da licitação, 
após este período serão destruídos.   

15.7. As normas que disciplinam esta tomada de preços serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da competitividade entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração e a segurança da contratação. 

15.8. Para dirimir controvérsias decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca de Ponta 
Porã, excluído qualquer outro. 
 

Aral Moreira – MS, 26/05/2022. 
 
 
 
 

GERSINO RODRIGUES ALVES 
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento 

 
 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Termo de Referência para a Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de Apoio Técnico Administrativo à 
Prefeitura Municipal de Aral Moreira visando o assessoramento nas 
áreas de compras, licitações, contratos, prestação de contas, nos 
termos e condições elencadas no Anexo I Termo de Referência, 
parte integrante do presente Edital. 

 
Neste termo estão descritos os requisitos técnicos para a execução dos serviços de assessoria e 
consultoria na área administrativa de gestão pública, contratados exclusivamente para a Prefeitura 
Municipal de Aral Moreira/MS. 
 

I.  OBJETO. 
 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de natureza 
intelectual de notória espacialização para prestação de serviço de Apoio Técnico Administrativo em 
gestão pública à Prefeitura Municipal de Aral Moreira visando o assessoramento nas áreas de 
compras, licitações, contratos, prestação de contas entre outras ações inerentes à matéria, sendo 
entre outras as seguintes:  
 
II. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 
Contratação de Apoio técnico administrativo em gestão pública envolvendo entre outras as seguintes 
atividades:  
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a) Prestar assessoria aos funcionários da Prefeitura Municipal de Aral Moreira para correta 
aplicação dos recursos oriundo de convênios, contratos de repasses, termos de ajustes, termos de 
adesão, como forma de atender as diretrizes do instrumento firmado, diretrizes do programa e a 
legislação vigente;  

b) Prestar orientações durante a execução de convênios, contratos de repasses, termos de 
cooperação, termos de ajustes, termos de adesão, termo de compromisso, termo de responsabilidade 
e outros instrumentos similares firmados, como forma de atender a legislação vigente;  

c) Prestar orientação técnica para os gestores e servidores do Município de Aral Moreira, sempre 
que solicitado, respondendo consultas e oferecendo informações, para a correta aplicação dos 
recursos.  

d) Acompanhamento na sede da Administração Municipal se necessário, durante a inspeção dos 
técnicos e auditores do Tribunal de Contas da União – TCU, Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul – TCE, Controladoria Geral da União – CGU e servidores de Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Federal e Estadual, para prestar informações e orientar a equipe e/ou pessoal 
da Prefeitura Municipal, para atendimento adequado de acordo com as disposições legais vigentes;  

e) Orientar o setor competente, quanto a correta forma de arquivar a documentação financeiro e 
demais documentos relacionados com a aplicação dos recursos oriundos convênios, contratos de 
repasses, termos de ajustes, termos de adesão, termo de compromisso, termo de responsabilidade, 
programas, etc., como forma de facilitar o atendimento de solicitações dos órgãos e entidades 
concedentes e dos órgãos de controle externo, bem como, facilitar a análise da documentação pelos 
técnicos dos órgãos de concedentes e dos órgãos de controle externo, quando de visitas e auditorias 
na Sede do Poder Executivo Municipal;  

f) Prestar assessoria e orientações ao setor de licitações quanto a elaboração dos editais de 
licitação, modalidades de licitações, orçamentos, termo de referência e publicações.  

g) Orientar a comissão permanente de licitações quanto ao julgamento das propostas, elaboração 
de atas e demais procedimentos;  

h) Orientar e acompanhar os pregões realizados pelo município;  

i) Orientações na manutenção das licitações nos sistemas próprios dá até o empenho; 

j) Desenvolver técnicas para que o software existente possa gerar relatórios em detrimento aos 
modelos que hoje são digitados pelos servidores, otimizando o processo estrutural dos processos 
administrativos.  

k) Elaborar de uma eficiente sistemática de fluxograma dos Processos Administrativos; 

l) Desenvolver e manter atualizadas normativas administrativas, com intuito de regulamentar 
todo trâmite processual de compras e contratações junto ao Município de Aral Moreira-MS, segundo 
as Legislações Federais 8.666/93, 10.520/02, 123/06, 4.320/64 entre outras, ainda as Resoluções 
Normativas e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul; 

m) Auxiliar por meio de apoio técnico os funcionários da A Prefeitura Municipal de Aral Moreira-
MS, na operacionalização dos softwares existentes, visando a segurança a transparência e a eficiência 
no trato com as despesas realizadas com recurso público; 

n) Auxílio na elaboração de modelos de editas, despachos, pareceres, contratos entre outros 
relatórios a serem extraídos diretamente do software existente; 
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o) Auxílio nas respostas às impugnações de editais bem como recursos impetrados quanto as 
fases de habilitação/inabilitação, classificação/desclassificação de proposta; 

p) Auxiliar por meio de orientações técnicas para que todos os questionamentos por parte 
Tribunal de Contas sejam tempestivamente respondidos, bem como todos os processos sejam 
remetidos àquela Corte de Contas; 

q) Auxiliar que todas as despesas realizadas deverão ser precedidas de processo administrativo; 

r) Auxílio ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, desde seu início até sua 
execução final; 

s) Apoio a todas as Secretarias Municipal na fase inicial até a fase final do processo de compras e 
contratações a que participarem; 

t) Desenvolver modelos de Notificações Administrativas, visando garantir a perfeita execução do 
objeto contratado, quando houver falhas por parte da contratada; 

u) Auxiliar em outras ações não especificadas neste subitem, desde que sejam ligadas 
diretamente à Assessora de Compras e Licitação, Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiro e 
Equipe de Apoio e Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, Gestores de Contratos, 
Fiscais de Contratos, e Servidores do Controle Interno. 

v) Auxílio na elaboração de contratações de serviços médicos complementares por vias de 
credenciamento e demais necessidades da Secretara Municipal de Saúde. 

w) Auxílio na prestação de contas dos contratos; 

x) Implantação de melhorias dos processos de contratações públicas visando o gerenciamento, 
bem como adoção de medidas visando otimizar o emprego de recursos públicos. 

y) Consultoria e Assessoria nos processos de movimentação de pessoal, nomeação, posses, 
transferências, readaptação e exoneração, de acordo com o estatuto dos Servidores e com normas 
legais e m cumprimento ás exigências do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TC/MS);  

z) Auxílio em todos o atos administrativos e ações de implementação, treinamento, 
aperfeiçoamento de pessoal, bem como o assessoramento e consultoria na adoção de medidas para 
adaptação do município para utilização da nova Lei de Licitações nº 14.133/21.  

III. PRECEDENTES: As legalidades da contratação de serviços técnicos para assessoria e 
consultoria contam com os seguintes precedentes: 

 
Decisão Singular  DSG-G.ICN-2076/2013. TC/MS 2417/2011. 
Decisão Singular DSG-G.ICN-1543/2013. TC/MS 95862/2011. 
Decisão Singular DSG-G. MJMS-8842/2012. TC/MS 94438/2011. 
Decisão Singular DSG-G. ICN - 1601/2013. TC/MS 26981/2011. 
Decisão Singular DSG-G. MCM - 3887/2018. TC/MS 10024/2014. 
Decisão Singular DSG-G. JD - 9785/2015. TC/MS 7545/2013. 
Decisão Singular DSG - G.FEK - 1320/2019. TC/5175/2015. 
DELIBERAÇÃO AC01 - 576/2019 - TC/01454/2012; 
DELIBERAÇÃO AC01 - 1256/2018 - TC/18160/2017; 
DELIBERAÇÃO AC01 - 1156/2018 - TC/10041/2014. 

 
IV. JUSTIFICATIVA: 
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A administração pública tem passado por diversas mudanças ao longo dos anos, tais como as normas 
do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso do Sul, relativas instituição de melhorias no processo 
de gestão e controle da aplicação dos recursos públicos, condição que tem geral do muita insegurança 
na prática dos atos que lhes são inerentes condição que tem causado falhas, transtornos e multas aos 
ordenadores de despesas em todo o Estado, ainda a necessidade de manter todos os serviços 
organizados, funções estas que se não cumprida dentro das normas estabelecidas culminam em 
penalidades de cunho pessoal ao Ordenador de Despesas com multas a serem pagas com seu próprio 
patrimônio.  

Estas exigências nos levam à necessidade de se ter uma assessoria e consultoria a altura das 
mudanças para permitir a administração manter as contas em dia e promover uma gestão organizada, 
por meio de uma capacitação progressiva dos servidores, procurando evitar desperdício, otimizar 
processos e atender as exigências legais. 

Neste sentido temos está o posicionamento do eminente Conselheiro Flavio Esgaibe Kayatt no sento de 
entender a viabilidade de se contratar serviços de assessoria e consultoria técnica para não inviabilizar  

É de se perceber que o objeto da licitação e da contratação compreende a prestação dos serviços 
descritos no Anexo I (Termo de Referência) do edital de licitação (peça 5, fls. 43-44) e na 
cláusula décima, inciso III (“Dos serviços a serem realizados”) do Contrato n. 52, de 2016 (peça 
18, fls. 193-194), sendo certo que sobre a matéria em exame este Tribunal já firmou 
entendimento, no sentido de que a contratação dos serviços de assessoria e consultoria, 
especialmente nas áreas contábil, orçamentária e financeira, é medida muitas vezes necessária, 
para evitar a inviabilidade do funcionamento do órgão, pois é notório que uma pluralidade de 
Municípios do nosso Estado não possui estrutura tecnológica nem suficiência de pessoal hábil, 
para atender as demandas e o exercício das atividades que lhes são intrínsecas.  

Nessa linha, é imperioso constatar que mesmo os órgãos da Administração Pública que possuem 
seus quadros de pessoal devidamente preenchidos, não raras vezes enfrentam dificuldades para o 
desempenho de determinadas atividades, dadas as especificidades das matérias. Daí que, nesses 
casos, a contratação de serviços especializados em assessorias e consultorias técnicas, 
notadamente nas áreas financeira e contábil, surge como alternativa para que a Administração 
execute apropriadamente os seus trabalhos, cuja contratação deve ser sempre precedida do 
adequado procedimento licitatório. 

Ainda na necessidade da prestação de serviços técnicos profissionais especializados em assessoria, 
consultoria, treinamento e capacitação de servidores está o nascimento da Lei Federal nº 14.133 de 1º 
de abril de 2021 conhecida como a Nova Lei de Licitações que tem por objetivo consolidar e dar fim nas 
Leis nº 8666/93 (Lei de Licitações e Contratos) 10.520/02 (Lei do Pregão) e Lei 12.462/11 (Lei do RDC). 
 

V. DO VALOR DOS SERVIÇOS: 
Em que pese ao valor da prestação dos serviços vemos que diante de consulta em fontes variadas de 
informação, foi estabelecido o valor de R$ 13.533,33 (treze mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta 
e três centavos) mensais, como preço médio, visando a contratação dos serviços pelo prazo de 12 
meses.  

VI. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária:  

1  PREFEITURA MUNICIPAL DE  ARAL MOREIRA 
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 
02.04.01  SECRETARIA GABINETE DO SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO 
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04.121.0104.2008.0000 SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA 
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
FICHA: 090 

Aral Moreira – MS 26 de Maio de 2022 
 
Aprovo este Termo de Referência dando-lhe força de Projeto Básico. 
 
 
 
 

.................................................. 
Gersino Alves Rodrigues 

Secretário de Fazenda e Planejamento 
 

ANEXO II 
 

 
FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

 
Proc. Administrativo nº 087/2022  

 
NOME DO FORNECEDOR Numero do CNPJ/CPF  

  
 

 DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 
O objeto da presente licitação é a contratação de Empresa prestadora de serviços de 
Consultoria e Assessoria técnica especializada em administração pública no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Aral Moreira/MS, envolvendo as áreas administrativas, mediante a 
realização de estudos, levantamentos e pesquisas, a formulação de normas, procedimentos e 
processos institucionais, e o desenvolvimento de atividades, ações e eventos que 
possibilitem práticas governamentais que assegurem maior eficiência na execução dos 
serviços, na aplicação dos recursos e na prestação de contas desta Prefeitura Municipal e 
acompanhamento de processos administrativos, em conformidade com o Anexo I do presente 
edital. 
 
ITENS DA PROPOSTA 
  
Item Discriminação Unid. Quant. Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 Serviços ténicos 
profissionais especializados 

Serv. 12   

 
Valor da Proposta:  R$ 

 
3- VALIDADE DA PROPOSTA 
A Validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar de sua apresentação. 
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-Total Geral da Proposta: _____________________________________________ 
 
- Prazo de Entrega dos Serviços: ______________________________________ 
 
- Validade da Proposta: ______________________________________________ 
 
- Local e Data: ______________________________________________________ 
 
- Telefone: ______________ Banco: ____________Ag:______ CC:___________ 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Sob o Carimbo do CNPJ.
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ANEXO III 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 
 DECLARAÇÃO 

 
 
 

  Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente que 
impeça a nossa empresa de participar de licitações públicas. 
 
 
  ____________________-MS, ____/_________________/______ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 
  NOME: __________________________________________ 
 
 
 
  _____________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 
 

  _____________________________________________________ 
Nº DO C.N.P.J. DA EMPRESA 
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ANEXO IV  - “MODELO” 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 

 DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
........................................................................................., inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 
..........................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº.................................... 
e do CPF/MF nº ......................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1.999, 
que não emprega menor de dezoito anos e trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
_______________________ - MS, _____ de __________________ de _______ 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 

 DECLARAÇÃO DE SUBMETER-SE AS CONDIÇÕES DO EDITAL  
 
 

   A empresa _________________________________________, estabelecida em 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________,  

                                         
inscrita no CNPJ/MF sob o nº_____________________, abaixo representado pelo Sr 
(a)______________________________, DECLARA que tomou ciência da Tomada de Preços nº 
001/2022, do Município de Aral Moreira-MS, Processo Administrativo n.º 000/2022, e submete-se à 
todas as cláusulas e condições expressas na mesma. 
  
Por ser verdade assina a presente para que produza os efeitos legais e de direito. 
 
 

  ____________-MS, ____de _______________de 2022 
 
 
 
 
 

................................................................... 
Carimbo do CNPJ/MF e assinatura 

 do representante da empresa 
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ANEXO VI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 
 

ADMINISTRATIVO N.º  087/2022 
 
O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
Rua Bento Marques, nº 795, centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº.03.759.271/0001-13, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Alexandrino Arévalo Garcia, brasileiro, solteiro, 
portador do RG n.º 648512 SSP/MS e CPF n.º839.314.301-20, residente e domiciliado à Rua 9 de 
Novembro, nº 206 na Vila Barbosa - Aral Moreira/MS, doravante denominado CONTRATANTE, e a 
empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
__________________, com estabelecimento na __________________, na cidade 
______________________, doravante denominada Contratado, representada neste ato por 
___________________________, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 
________________, emitida pela SSP/___, e do CPF nº _______________, pactuam o presente 
Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de homologação do processo de Tomada 
de Preços nº 001/2022, e nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação, atendidas 
as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:  

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de Empresa prestadora de serviços de 
Consultoria e Assessoria técnica especializada em administração pública no âmbito 
da Prefeitura Municipal de Aral Moreira/MS, envolvendo as áreas administrativas, 
mediante a realização de estudos, levantamentos e pesquisas, a formulação de 
normas, procedimentos e processos institucionais, e o desenvolvimento de 
atividades, ações e eventos que possibilitem práticas governamentais que 
assegurem maior eficiência na execução dos serviços, na aplicação dos recursos e 
na prestação de contas desta Prefeitura Municipal e acompanhamento de processos 
administrativos, em conformidade com o Anexo I do presente edital 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO:  
2.1. O objeto deste contrato será administrado por Execução Indireta, sob o regime de empreitada 

por preço global. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

3.1. Dá-se a este contrato o valor global de R$ ______________ 
(_______________________________), para a prestação dos serviços previstos na 
cláusula primeira, e para a totalidade do período mencionado na cláusula quarta. 

3.2. Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados em conta corrente, em até 30 
(trinta) dias das medições realizadas e mediante a apresentação de faturas ou notas 
fiscais devidamente atestadas e visadas, por funcionários deste Município; 

3.3. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), 
de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade 
social, mediante a apresentação das comprovações de regularidade junto às fazendas 
públicas federal, estadual e municipal, ainda regularidade junto ao FGTS e junto a 
Justiça do Trabalho mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhista; 

3.4. O critério de reajuste dos preços contratados será com base no Inciso XI do Art. 40, da 
Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data dos 
reajustes determinados pelo órgão competente do Governo Federal, ou da variação 
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 efetiva do custo da produção e preços atuais de mercado local ou regional, mediante 

pesquisa de preços, ou ainda na variação mensal do IPCA (IBGE); 

3.5. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à 
contratada, aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), a título de compensação financeira, que 
será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado 
pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada 
mês de atraso; 

3.6. O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes 
da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito; 

3.7. Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da Contratada, o prazo terá sua 
contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, 
dando-se, então, prosseguimento à contagem; 

4. CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO:  

4.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de 
sua assinatura podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 com as devidas 
justificativas. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA:  

5.1. As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão a cargo de 
recursos de parcerias entre o Município e a União fundo a fundo, cujos Programas de 
Trabalho e Elementos de Despesas seguem: 

1  PREFEITURA MUNICIPAL DE  ARAL MOREIRA 
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 
02.04.01  SECRETARIA GABINETE DO SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO 
04.121.0104.2008.0000 SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA 
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
FICHA: 090 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES:  

6.1. Cabe ao Contratante, a seu critério e através da Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de 
cumprimento do presente contrato, e, a Contratada declara aceitar, integralmente, todos 
os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo 
contratante; 

6.2. A contratada compromete-se a prestar os seguintes serviços:  

a) Prestar assessoria aos funcionários da Prefeitura Municipal de Aral Moreira para correta 
aplicação dos recursos oriundo de convênios, contratos de repasses, termos de ajustes, termos 
de adesão, como forma de atender as diretrizes do instrumento firmado, diretrizes do programa e 
a legislação vigente;  

b) Prestar orientações durante a execução de convênios, contratos de repasses, termos de 
cooperação, termos de ajustes, termos de adesão, termo de compromisso, termo de 
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 responsabilidade e outros instrumentos similares firmados, como forma de atender a legislação 

vigente;  

c) Prestar orientação técnica para os gestores e servidores do Município de Aral Moreira, 
sempre que solicitado, respondendo consultas e oferecendo informações, para a correta aplicação 
dos recursos.  

d) Acompanhamento na sede da Administração Municipal se necessário, durante a inspeção 
dos técnicos e auditores do Tribunal de Contas da União – TCU, Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul – TCE, Controladoria Geral da União – CGU e servidores de Órgãos e Entidades 
da Administração Pública Federal e Estadual, para prestar informações e orientar a equipe e/ou 
pessoal da Prefeitura Municipal, para atendimento adequado de acordo com as disposições legais 
vigentes;  

e) Orientar o setor competente, quanto a correta forma de arquivar a documentação financeiro e 
demais documentos relacionados com a aplicação dos recursos oriundos convênios, contratos de 
repasses, termos de ajustes, termos de adesão, termo de compromisso, termo de responsabilidade, 
programas, etc., como forma de facilitar o atendimento de solicitações dos órgãos e entidades 
concedentes e dos órgãos de controle externo, bem como, facilitar a análise da documentação pelos 
técnicos dos órgãos de concedentes e dos órgãos de controle externo, quando de visitas e auditorias 
na Sede do Poder Executivo Municipal;  

f) Prestar assessoria e orientações ao setor de licitações quanto a elaboração dos editais de 
licitação, modalidades de licitações, orçamentos, termo de referência e publicações.  

g) Orientar a comissão permanente de licitações quanto ao julgamento das propostas, 
elaboração de atas e demais procedimentos;  

h) Orientar e acompanhar os pregões realizados pelo município;  

i) Orientações na manutenção das licitações nos sistemas próprios dá até o empenho; 

j) Desenvolver técnicas para que o software existente possa gerar relatórios em detrimento aos 
modelos que hoje são digitados pelos servidores, otimizando o processo estrutural dos processos 
administrativos.  

k) Elaborar de uma eficiente sistemática de fluxograma dos Processos Administrativos; 

l) Desenvolver e manter atualizadas normativas administrativas, com intuito de regulamentar 
todo trâmite processual de compras e contratações junto ao Município de Aral Moreira-MS, segundo 
as Legislações Federais 8.666/93, 10.520/02, 123/06, 4.320/64 entre outras, ainda as Resoluções 
Normativas e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul; 

m) Auxiliar por meio de apoio técnico os funcionários da A Prefeitura Municipal de Aral Moreira-
MS, na operacionalização dos softwares existentes, visando a segurança a transparência e a 
eficiência no trato com as despesas realizadas com recurso público; 

n) Auxílio na elaboração de modelos de editas, despachos, pareceres, contratos entre outros 
relatórios a serem extraídos diretamente do software existente; 

o) Auxílio nas respostas às impugnações de editais bem como recursos impetrados quanto as 
fases de habilitação/inabilitação, classificação/desclassificação de proposta; 

p) Auxiliar por meio de orientações técnicas para que todos os questionamentos por parte 
Tribunal de Contas sejam tempestivamente respondidos, bem como todos os processos sejam 
remetidos àquela Corte de Contas; 
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 q) Auxiliar que todas as despesas realizadas deverão ser precedidas de processo 

administrativo; 

r) Auxílio ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, desde seu início até sua 
execução final; 

s) Apoio a todas as Secretarias Municipal na fase inicial até a fase final do processo de compras 
e contratações a que participarem; 

t) Desenvolver modelos de Notificações Administrativas, visando garantir a perfeita execução 
do objeto contratado, quando houver falhas por parte da contratada; 

u) Auxiliar em outras ações não especificadas neste subitem, desde que sejam ligadas 
diretamente à Assessora de Compras e Licitação, Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiro e 
Equipe de Apoio e Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, Gestores de Contratos, 
Fiscais de Contratos, e Servidores do Controle Interno. 

v) Auxílio na elaboração de contratações de serviços médicos complementares por vias de 
credenciamento e demais necessidades da Secretara Municipal de Saúde. 

w) Auxílio na prestação de contas dos contratos; 

x) Implantação de melhorias dos processos de contratações públicas visando o gerenciamento, 
bem como adoção de medidas visando otimizar o emprego de recursos públicos. 

y) Consultoria e Assessoria nos processos de movimentação de pessoal, nomeação, posses, 
transferências, readaptação e exoneração, de acordo com o estatuto dos Servidores e com normas 
legais e m cumprimento ás exigências do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TC/MS);  

z) Auxílio em todos o atos administrativos e ações de implementação, treinamento, 
aperfeiçoamento de pessoal, bem como o assessoramento e consultoria na adoção de medidas para 
adaptação do município para utilização da nova Lei de Licitações nº 14.133/21 

6.3. A Contratada assume, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade 
e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por 
quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros; 

6.4. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas, contado de notificação administrativa à Contratada, sob pena multa; 

6.5. O Contratante não respondera por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, ou indenizações civis 
decorrentes de acidente de trânsito durante a execução do presente contrato, cujo 
cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada; 

6.6. O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados; 

6.7. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 
sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual 
redação, garantia previa e ampla defesa em processo administrativo; 

6.8. O valor das multas corresponderá a gravidade da infração, até o máximo de 2% (dois por 
cento) do valor do contrato, em cada caso; 
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 6.9. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento 

não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 
infrações cometidas; 

6.10. A responsabilidade pela qualidade da obra, materiais e serviços executados é da 
empresa contratada, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado e exercer 
a fiscalização sobre o contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

7.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, a CONTRATADA estará sujeita as sanções definidas nesta Cláusula. 

7.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante poderá, garantida a 
prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do 
contrato. 

7.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a CONTRATADA se 
sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação 
vigente. 

7.4. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se 
tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação 
(reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por 
parte da CONTRATADA, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais 
significativo. 

7.5. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666 de  
1993, da Lei nº 10.520 de 2002, dos Decretos Municipais nº 183 de 2009: 

a) Inexecução total ou parcial do contrato; 

b) Apresentação de documentação falsa; 

c) Comportamento inidôneo; 

d) Fraude fiscal; 

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 

7.6. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa 
ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos 
causados à administração ou a terceiros. 

7.7. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de 
multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, 
não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso: 

Item Descrição da Infração Grau Multa 

1 Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; 2 0,4% por dia 
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 Item Descrição da Infração Grau Multa 

por ocorrência. 

2 Recusar-se a executar as determinações feitas pela FISCALIZAÇÃO, 
sem motivo justificado; por ocorrência; 4 1,6% por dia 

3 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade 
de atendimento; 

5 3,2% por dia 

4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 
por ocorrência. 5 3,2% por dia 

5 Permitir situação que crie a possibilidade ou cause danos físico, lesão 
corporal ou consequências letais; por ocorrência. 6 4,0% por dia 

6 Inexecução total do contrato; 10 10% 
Para os itens a seguir, deixar de: 

7 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por 
ocorrência. 1 0,2% por dia 

8 Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites 
mínimos estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorrência. 2 0,2% por dia 

9 Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa; 2 0,4% por dia 

10 
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e seus anexos, 
mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

3 0,8% por dia 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO, por ocorrência; 3 0,8% por dia 

* Incide sobre a parte inadimplida. 

7.8. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

7.9. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do 
contrato, o que ensejará a rescisão contratual. 

7.10. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista 
em lei. 

7.11. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência 
de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, 
devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade 
competente, conforme prejuízo auferido. 

7.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:  

8.1. A rescisão do contrato poderá ser: 

I – determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 

II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

III – judicial, nos termos da legislação; 
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 8.2. A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

9. CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO 

9.1. Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos, vinculado ao Edital de 
Licitação – Tomada de Preços nº 001/2022, nos termos do Inciso XI do Art. 55 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS 

10.1. Os casos omissos neste instrumento, por ocasião da execução do objeto, serão 
aplicáveis a Legislação, pertinente a espécie, nos termos do inciso XII do Art. 55 da  Lei 
n.º 8.666/93, em sua atual redação. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS TRIBUTOS 

11.1. O Departamento de Contabilidade deste Município comunicará aos órgãos incumbidos 
da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as 
características e os valores pagos, nos termos do § 3º do Art. 55 da Lei n.º 8.666/93, em 
sua atual redação. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO:  

12.1. Dentro do prazo regulamentar, o Contratante providenciara a publicação em resumo, do 
presente contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS:  

13.1. Constituíra encargos exclusivos da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, 
emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de 
seu objeto. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO:  

14.1. O foro do presente contrato será o da Comarca de Ponta Porã - MS, excluído qualquer 
outro. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, as partes contratantes firmam o presente 
termo, com 02 (duas) cópias de igual teor. 

 
Aral Moreira-MS, ____de ________________de 2022 

 
 

 
_______________________________ 

CONTRATANTE 
 
 
 

_______________________________ 
CONTRATADA 
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