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EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. 

 
1 - PREÂMBULO 
1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que, no Auditório Villa Americana, localizado na Av. Brasil, nº 85 – Centro – 
Americana/SP, será realizada a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
TÉCNICA E PREÇO, a qual será processada de acordo com o que determina a Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, as Leis Complementares 123/06 e 147/14 e 
com as Cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos, para a 
contratação de serviços para o ente acima mencionado. 
 
1.2 - Os documentos de habilitação, bem como as propostas técnica e financeira, serão 
entregues no dia 02 DE AGOSTO DE 2022 das 08h00 às 09h15, no local setor de Protocolo, no 
endereço supra indicado, em envelopes fechados, distintos, com identificação externa do seu 
conteúdo na forma abaixo, sendo ABERTOS às 09:30 horas, no Auditório indicado no item 1.1, 
observado o devido processo legal. O acesso ao setor de protocolo, antes das 09h00 será pela 
entrada da Rua Presidente Vargas. Serão aceitos envelopes via correio. 
 
a) Envelope de Habilitação: 

 
b) Envelope – Proposta Técnica: 

 
c) Envelope – Proposta Financeira 

 
1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. 

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

ENVELOPE – PROPOSTA TÉCNICA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. 

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

ENVELOPE – PROPOSTA FINANCEIRA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. 

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 
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I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO; 
II – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
IV – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO; 
V – MODELO DE PROCURAÇÃO; 
VI – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA; 
VII – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO; 
VIII – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO (MODELO ORIENTATIVO). 
IX - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE; 
X – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (Instruções TCESP); 
XI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DA EMPRESA, DE SERVIDORES COM 
VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO 
 
2 – DO OBJETO 
2.1 – O objeto da presente licitação é a escolha da melhor proposta para “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA 
CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS 
ELEMENTOS CONTIDOS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE COMPORÃO O TERMO 
DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL”. 
2.1.1 – As especificações técnicas dos serviços a serem prestados constam do ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, integrante deste Edital. 
 
3 – DO PREÇO  
3.1 – Estima-se o valor desta licitação em R$ 208.400,00 (duzentos e oito mil e quatrocentos 
reais), baseados no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO combinado com o prazo do 
contrato estabelecido no item 11.6. 
 
3.2 – 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 das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeita. 
 
3.3 – O valor estimado no item 3.1 corresponde à média dos preços praticados no mercado, e 
foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as 
concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade 
de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato 
convocatório.  
 
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 – Os recursos para execução do objeto da presente licitação correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 02.09.01.33.90.35 – Ficha 332 - Secretaria de Educação e 
02.06.01.33.90.35 – Ficha 176 – Secretaria de Fazenda. 
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5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
5.1– Poderão participar do certame sociedades comerciais cuja finalidade social abranja o objeto 
desta licitação e que comprovem habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e 
qualificação econômico-financeira por meio dos documentos relacionados a seguir. 
 
5.1.1 – A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) 
representante(s) legal(is), ou por procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO 
V - MODELO DE PROCURAÇÃO, apresentada até o início da sessão de abertura dos 
envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a participação no 
certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam 
da manifestação daquele representante. 
5.1.2 -  Possuir Certificado de Registro Cadastral (CRC), relativo ao objeto licitado, emitido 
pela Prefeitura Municipal de Americana, dentro do prazo de validade. 

5.1.2.1 Os documentos apresentados pela licitante quando do seu cadastramento junto à 
Prefeitura Municipal de Americana serão considerados para efeito de habilitação da mesma, 
sendo facultada vista dos mesmos às demais licitantes presentes. A proponente deverá 
apenas atualizar os documentos que porventura estejam vencidos, bem como completar 
com aqueles que estiverem sendo exigidos na relação abaixo e que não façam parte do 
cadastramento. 

 
5.2 – Na fase de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os seguintes 
documentos: 
 
5.2.1. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada mediante a apresentação de:  

 
a) Ato de criação do licitante conforme o caso: 
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subseqüentes, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e 
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria 
em exercício; 
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
5.2.2. Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da Lei 
Federal nº 8.666/93): 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – do Ministério da 
Fazenda, comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto licitado; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 
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Secretaria da Receita Federal do Brasil, www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br 
(Certidão Conjunta);  
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou do domicílio do licitante, 
relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante, referente aos 
tributos mobiliários; 
f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com 
prazo de validade em vigor; 
g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
(Acessar o link www.tst.jus.br/certidão) 

g1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela 
Comissão de Licitações no momento de apresentação dos documentos. 
 
5.2.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) A empresa deverá apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, em nome da licitante comprovando a execução, com a prestação de serviços pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos referente ao objeto da licitação. 
 
b) Comprovante de Inscrição ou Registro da empresa licitante no Conselho de Contabilidade – CRC, ou 
outras entidades profissionais competentes, conforme legislação vigente.  

 
c) Comprovante de Inscrição ou Registro do responsável técnico no Conselho de Contabilidade – CRC, 

ou outras entidades profissionais competentes, conforme legislação vigente. 
c1) O responsável técnico acima elencado deverá pertencer ao quadro permanente do licitante, na data 

prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove 

seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o profissional autônomo 

mediante contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 

futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame (Súmula n.º 25 do TCESP).  

 

 
5.2.4 - A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a 
apresentação dos seguintes documentos:  
a) Balanço Patrimonial, termos de abertura e encerramento e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis (Ativo – Passivo – Demonstração do Resultado do Exercício), 
devidamente assinados pelo sócio responsável ou equivalente, com suas folhas devidamente 
numeradas e com o devido registro na Junta Comercial ou órgão equivalente e, quando se tratar 
de sociedade por ações, devidamente publicado na Imprensa Oficial, que comprovem a boa 
situação financeira da interessada, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, aceitando-se a apresentação de Balanço de Abertura para as licitantes com menos 
de 01 (um) ano de existência; 
a1) caso a licitante utilize-se da Escrituração Contábil Digital – ECD, nos termos dos Decretos 

Federais nº 6.022/07 e 8.683/16 deverá apresentar o recibo de entrega emitido pelo SPED. 

b) Demonstrativo dos índices econômico-financeiros assinado pelo representante legal da 

empresa,  extraídos do balanço referido no item "9.1.3.a.", a seguir mencionados: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br
http://www.tst.jus.br/certidão
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 Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um inteiro), obtido através da 
seguinte fórmula: 

  
                ATIVO CIRCULANTE 
LC =   --------------------------------------- 

  PASSIVO CIRCULANTE 

 Índice de Endividamento (EN), não superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido 
através da seguinte fórmula: 
    

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO 
EN =    ------------------------------------------------------------------------------ 

ATIVO TOTAL 

 Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,00 (um inteiro) obtido através da 
seguinte fórmula: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO 
LG =   ------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO. 
 

c) Fazer prova de possuir capital social registrado e integralizado ou patrimônio líquido mínimo 
não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação comprovado através da 
apresentação do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrada na Junta 
Comercial no caso do capital social e do balanço patrimonial no caso do patrimônio líquido ou 
patrimônio social. 
 
d) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica;  
e) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica;  
e.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor.  
f) Nos termos do verbete da súmula nº 50, do E. TCE/SP, a licitante que estiver com Plano de 
Recuperação Judicial/Extrajudicial homologado/deferido pelo juízo competente não se exime de 
apresentar os demais documentos de habilitação econômico-financeira previstos neste edital.  
 
OBSERVAÇÃO: Para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e 
extrajudicial devem apresentar as declarações nos termos que seguem: 
 
g) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da 
assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar cópia do ato de nomeação do 
administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 
responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 
equivalente do juízo ou 
do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
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h) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da 
assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar comprovação documental de que 
está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
 
5.2.5 - Declaração da Licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze anos), nos moldes do ANEXO III. 
 
5.2.6 – Declaração de concordância com os termos do Edital, bem como quaisquer fatos 
impeditivos de sua habilitação ou punições sofridas que a impeçam de participar de licitações 
promovidas por órgão ou entidade pública, na forma do ANEXO IV – Declaração – Concordância 
com os Termos do Edital e da não ocorrência de fatos impeditivos à participação.  
 
5.3 - As empresas recém constituídas que não tenham promovido a apuração das 
demonstrações contábeis referentes aos resultados do seu primeiro exercício social, até a data 
de apresentação dos envelopes contendo a documentação e propostas, poderão participar do 
certame apresentando seu "Balanço de Abertura", levantado na data de sua constituição, ou 
"balancetes", que demonstrem a boa situação econômica financeira da licitante, conforme os 
requisitos da legislação societária e comercial, em substituição aos documentos exigidos no item 
5.2.3 “a” acima. 
 
5.4 - No caso da empresa se enquadrar nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, deverá preencher e encartar junto à documentação a declaração constante 
do Anexo IX. 
 
5.4.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC nº 123/06, art. 43, 
caput). 
 
5.4.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC nº 
123/06, art. 43, § 1º). 
 
5.4.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
                                                                                                            
5.5 – Os documentos de habilitação deverão ser acondicionados em envelope fechado que 
deverá enunciar externamente os dizeres estipulados no item 1.2, “a”, deste Edital. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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5.6 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original, que ficará retido nos 
autos, ou em cópia autenticada por cartório competente ou conferida por membro da Comissão 
de Licitação, ou ainda publicação em órgão de imprensa oficial. As certidões negativas poderão 
ser substituídas por certidões positivas, com efeito de negativas, na forma de Lei. Aquelas 
certidões retiradas da Internet só serão consideradas após a validação das mesmas pela 
Comissão de Licitações junto ao site do órgão emissor. 
 
5.7 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
5.8 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
 
5.9 – Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
5.9.1 – Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 
licitação execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os 
estabelecimentos. 
 
5.10 - A Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta na Internet junto 
aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por 
este meio eletrônico. 
 
6 – DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
6.1 – O envelope nº 02 deverá ser preenchido de acordo com o constante no item 1.2 “b” deste 
Edital e conterá os seguintes documentos que comporão a proposta técnica: 
 
6.1.1 – Relatório circunstanciado, ou declarações individuais para cada item, com subsídios 
suficientes a proporcionar à Comissão especialmente designada para a análise da proposta 
técnica, elementos para análise dos critérios estabelecidos no Anexo II – Critérios de Pontuação 
da Proposta Técnica; 
 
6.1.2 – Juntamente com o envelope de Proposta Técnica, a licitante deverá entregar os 
documentos comprobatórios das informações prestadas; 
 
6.2 - Todos os itens das propostas técnicas serão analisados nos quesitos constantes do Anexo 
II – Critérios de Pontuação da Proposta Técnica pela Comissão Especial formada por 03 (três) 
membros, criada pela Portaria nº. 10.687 de 06 de maio de 2022. 
 
6.2.1 – A não indicação em qualquer dos quesitos de avaliação corresponderá à pontuação 0 
(zero) no respectivo quesito. 
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7 – DA PROPOSTA FINANCEIRA 
 
7.1 - A Proposta Financeira deverá ser apresentada em uma via, conforme modelo ANEXO VI - 
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA do edital, devendo o licitante 
expressar o valor unitário e o valor total , sendo este último considerado como PROPOSTA DE 
PREÇOS, para fins de apuração do preço valorizado, para classificação e julgamento, 
impressa sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, carimbada 
e rubricada em todas as suas folhas, que a licitante preencherá e inserirá em envelope fechado, 
que deverá enunciar externamente os dizeres estipulados no item 1.2 “c” deste Edital. 
 
7.2 - Os preços deverão ser ofertados e expressos em moeda corrente nacional, em algarismos 
e por extenso, admitidas até 02 (duas) casas decimais. 
 
7.3 – Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 
a) dados cadastrais; 
b) assinatura do representante legal; 
c) indicação obrigatória do preço mensal e total, em reais; 
d) indicação dos números do CNPJ e de inscrição estadual, através da oposição dos respectivos 
carimbos; 
e) indicação do número da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o 
termo de contrato referido no item 11. 
 
7.4 - Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, inclusive 
impostos e taxas, constituindo, assim, a única remuneração pelos serviços e fornecimentos a 
serem contratados; 
 
7.5 -Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de 
sua apresentação. 
 
8 – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
8.1 - A abertura dos envelopes ”DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA 
TÉCNICA” E “PROPOSTA DE PREÇOS” será realizada em sessão pública, da qual se lavrará 
ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação, devendo quaisquer reclamações, ressalvas ou observações, serem 
feitas na mesma sessão pelos representantes legais dos licitantes. 
 
8.2 - Serão primeiramente abertos os envelopes “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”. Os 
membros da Comissão de Licitação e os representantes das licitantes presentes procederão à 
rubrica em todos os documentos de habilitação.  
 
8.3 - Aberto os envelopes “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”, a Comissão de Licitação, 
após a análise dos documentos de cada licitante, poderá, na mesma reunião e a seu juízo 
exclusivo, divulgar o resultado dessa fase, mediante comunicação direta aos interessados, se 
presentes todos os representantes das licitantes, fato que deverá ser registrado em ata, ou 
mediante publicação na Imprensa Oficial.  
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8.4 - Após a divulgação do resultado da habilitação, se todos os licitantes manifestarem, 
expressamente, na forma do ANEXO VIII – Modelo de Termo de Renúncia, desistência de 
interpor recursos, ou depois de transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou, ainda, 
após o julgamento dos recursos, a Comissão de Licitação devolverá os envelopes "Propostas 
Técnicas" e "Propostas de Preços" das licitantes inabilitadas e procederá à abertura dos 
envelopes "Propostas Técnicas" das licitantes habilitadas. 
 
8.5 - Os membros da Comissão Especial de Licitação procederão à rubrica nas “PROPOSTAS 
TÉCNICAS” das licitantes habilitadas, dando vista aos representantes das licitantes para que 
estes também as rubriquem.  
 
8.6 - As análises das propostas técnicas serão realizadas pela Comissão Especial criada 
exclusivamente para este fim, que terá prazo de 3 (três) dias úteis para divulgar o resultado. 
Após lavrada a respectiva ata, será comunicado o resultado aos representantes das licitantes via  
publicação na Imprensa Oficial.  
 
8.7 - Após a divulgação dos resultados de classificação das propostas técnicas, se todos os 
licitantes manifestarem, expressamente, desistência em interpor recursos, na forma do ANEXO 
VIII – Modelo – Termo de Renúncia, ou depois de transcorrido o prazo sem interposição de 
recursos ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, a Comissão de Licitação 
devolverá os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, devidamente fechados, aos licitantes que 
não tiverem suas propostas técnicas classificadas e procederá a abertura dos envelopes 
“PROPOSTA DE PREÇOS” dos licitantes remanescentes. 
 
8.8 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, ocorrendo o empate, será 
assegurado o exercício de direito de preferência (LC nº123/06, art. 44, “caput”), nos seguintes 
termos: 
 
8.8.1 – Entende-se por empate, aquelas situações em que os preços apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores ao melhor preço apresentado (LC nº123/06, art. 44, par. 1º); 
 
8.8.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada menor, situação em que será considerada a nova 
proposta para fins de pontuação (LC nº123/06, art. 45, inc. I):  
 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será convocada para exercer seu 
direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 01 (um) dia 
útil após notificação da classificação provisória. 
 

b) A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível neste edital, inserida 
em envelope fechado, com a indicação dos dados abaixo: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 
ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA – LC 123/2006 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. 
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 

 
8.8.3 – Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.8.1, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova 
oferta (LC nº123/06, art. 45, Inc. III). 
 
8.8.4 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer 
seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que 
se enquadrarem no limite disposto no subitem 8.8.1 na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito (LC nº123/06, art. 45, Inc. II). 
 
8.8.5 – O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a menor proposta 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.8.6 – Uma vez exercido o direito de preferência pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por 
elas proposta de preço inferior, será dada sequência ao procedimento, com a pontuação das 
propostas de preços (LC nº123/06, art. 45, par. 1º).   
 
8.9 - O resultado do julgamento da licitação será divulgado mediante publicação na Imprensa 
Oficial, ou, se presentes os representantes das licitantes, no ato em que foi adotada a decisão, 
poderá ser feita comunicação direta aos interessados e lavrada a respectiva ata.  
 
8.10 - Divulgado o resultado da licitação, se todos os licitantes manifestarem expressamente, 
desistência em interpor recursos ou depois de transcorrido o prazo sem interposição de recursos 
ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, será encaminhado o processo para 
homologação da autoridade superior e adjudicação do objeto desta licitação.  
 
8.11 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas técnicas forem 
desclassificadas, ou ainda, todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de 
Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou 
de novas propostas que atendam às exigências estabelecidas neste Edital, na forma do § 3º do 
artigo 48 da Lei n.º 8.666/93.  
 
8.12 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e aceito pela Comissão de Licitação.  
 
8.13 - Se por qualquer motivo a abertura dos envelopes não puder ser feita em uma única 
sessão, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho pelos licitantes e membros da 
Comissão de Licitação, ficarão em poder do Presidente da Comissão Especial até a data e 
horário oportunamente marcados para outra sessão, a ser previamente divulgado entre os 
licitantes.  



Prefeitura  Municipal  de  Americana 
Estado de São Paulo 

Secretaria de Administração 
Unidade de Suprimentos 

 

11 
Tomada de Preços nº 004/2022 
 

 

 
8.14 - Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes serão lavradas atas 
circunstanciadas onde será registrada a participação de todos os licitantes presentes. As 
propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento desta licitação serão assinadas pelos membros da Comissão e por 
todos os representantes das licitantes. 
 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E FINANCEIRAS 
 
9.1 - Todas as propostas serão analisadas e julgadas com base, exclusivamente, na 
documentação apresentada, de acordo com o previsto neste Edital e na legislação vigente, em 
especial no inciso IV do art. 43; no art. 44; art.46, § 2º,incisos I e II, da Lei 8.666/93. 
 
9.2 - A classificação das propostas técnicas e das propostas financeiras será efetuada de acordo 
com a média ponderada das valorizações das mesmas, conforme os pontos estabelecidos neste 
edital, sendo declarada vencedora a empresa que apresentar a maior média ponderada entre os 
licitantes habilitados. 
 
9.3 - Para o cálculo da melhor proposta, serão utilizadas a seguintes fórmulas: 
 

Pv = Mpp / pp  
 

Preço valorizado = ((Menor preço proposto) / (Preço proposto pela Licitante) 

 
 

Mp= (Pv x 3 + Pt x 7 ) / 10 
 

Média ponderada = (Preço valorizado x 3 + Pontos da Proposta Técnica x 7) / 10 

 
 
9.4 - Em caso de empate no total da pontuação das propostas entre duas ou mais empresas, e 
depois de obedecido ao disposto no §2º, do artigo 30 da Lei 8.666/93, a classificação far-se-á, 
por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, nos moldes do §2º 
do artigo 45 da aludida Lei. 
 
9.5 - A classificação será realizada pela ordem decrescente de valores, sagrando-se vencedor o 
licitante que obter a maior média ponderada. 
 
9.6 - A Comissão de Licitações observará ainda, o que dispõe o artigo 44 da Lei 8.666/93 e 
alterações. 
 
9.7 - Serão desclassificadas as propostas: 
 

a) Que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
b) Com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, nos termos do artigo 48, inciso 

I e II, § 1º, alíneas “a” e “b” da Lei 8.666/93. 
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9.8 - O resultado do julgamento será publicado na Imprensa Oficial. 
 
 
10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. O julgamento e a respectiva classificação final das propostas, mediante parecer da 
Comissão Permanente de Licitações, após sua publicação no Diário Oficial do Estado, em uma 
única edição, para efeitos de recursos, serão submetidos à apreciação da autoridade superior, a 
quem cabe: 
 
10.1.1. aceitar a classificação e julgamento final, homologando-a e adjudicando os objetos 
licitados à licitante vencedora. 
 
10.1.2. invalidar o presente certame total ou parcialmente nos casos de ilegalidade no 
procedimento ou julgamento, mediante decisão fundamentada; e  
 
10.1.3. revogá-la por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficientemente justificado. 
 
10.2. Homologada esta licitação, o seu objeto será contratado com a licitante vencedora, através 
da expedição do Contrato Administrativo. 
 
10.3. No caso em que a adjudicatária decair do direito à aquisição do objeto desta licitação a 
Prefeitura poderá revogar esta licitação, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
11 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
11.1 – A(s) adjudicatária(s) receberá(ão), uma vez publicado o ato de homologação da licitação, 
comunicação para retirada do instrumento contratual, cuja minuta integra o ANEXO VII – Minuta 
de Termo de Contrato, que deverá ser devolvido assinado no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados daquela convocação. 
 
11.2 – O fato de a adjudicatária, convocada a contratar dentro do prazo de eficácia de sua 
proposta, não celebrar o contrato, importará na sua inexecução total, sujeitando-se à aplicação 
das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, facultado à Administração 
convocar a licitante remanescente, na forma do art. 64, § 2º, do mesmo diploma. 
 
11.3 - Se não houver convocação, decorridos 90 (sessenta) dias da entrega das propostas, os 
licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos, conforme previsto no parágrafo 3º, do 
artigo 64, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
11.4 – A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e 
qualidade dos produtos contratados. 
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11.5 – O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas 
naquela lei e neste ato convocatório. 
 
11.6 – O prazo de contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, prorrogável na 
forma do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.7 – A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no 
art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.8 – A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação 
e qualificação que lhe forem exigidas na licitação. 
 
11.9 – O foro do contrato será o da Comarca de Americana/SP. 
 
12 – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
12.1 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
12.2 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei 
Federal nº 8.666/93). 
 
13 – DAS SANÇÕES 
13.1 - O convocado para fornecimento dos serviços estará sujeito à multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor de sua proposta, pela recusa em assinar o contrato no prazo estabelecido, 
ficando impedido de licitar com esta Prefeitura Municipal, enquanto não saldar o débito. 
 
13.2 - O atraso injustificado para execução do objeto licitado caracteriza o descumprimento da 
obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
 
13.3 - Se na realização da licitação, ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer 
inadimplência de que possa ser responsabilizada a licitante, ficará, conforme o caso, incursa nas 
penalidades e sanções de: 
 
13.3.1 - advertência; 
13.3.2 - - multa de 1% (um por cento) ao dia, por atraso na prestação do objeto, sem 
justificativa aceita pela Administração, calculada sobre o valor do contrato, até o 5.º (quinto) 
dia útil, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no subitem 13.3.2. desta Cláusula. 
13.3.3. - multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso 
de descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer obrigações, e no caso de 
cancelamento da Ata de Registro de Preços por ato de responsabilidade da empresa. 
13.3.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Americana pelo prazo de 02 (dois) anos consecutivos; e 
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13.3.5. declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
Americana, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante esta Prefeitura Municipal, após decorrido o prazo de 02 
(dois) anos. 
 
13.4. O licitante vencedor, ou na ordem, ou que lhe suceder, estará sujeito às penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, a ser aplicada em caso de infringência 
da proposta apresentada. 
 
14 – DOS PAGAMENTOS 
14.1. O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) pela Tesouraria da CONTRATANTE, devendo a 
CONTRATADA providenciar a indicação das informações necessárias. 
 
14.2. Pelo fornecimento do objeto, a Prefeitura efetuará o pagamento após o 28º (vigésimo 
oitavo) dia corrido do aceite da nota fiscal. 
14.2.1. A contratada deverá apresentar a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria 
MF nº 358, de 05 de setembro de 2014 e a Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS 
juntamente com a nota fiscal, para fins de comprovação das condições de habilitação conforme 
previsto no artigo 55, XIII da Lei Federal 8.666/93. 
14.2.2. Em sendo constatadas falhas ou irregularidades nos materiais, os pagamentos serão 
sustados até o cumprimento da obrigação assumida, sem prejuízo das sanções previstas nesta 
licitação. 
 
15 – DAS INFORMAÇÕES 
 
15.1 – As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e de seus Anexos, bem como 
quaisquer incorreções ou discrepâncias neles encontrados, deverão ser protocolados junto ao 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Americana, no endereço indicado no preâmbulo desse 
instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, antes da data de encerramento da licitação, sem 
efeito suspensivo ou encaminhadas através do email: luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br  
 
15.2 – Não serão aceitos pela Prefeitura, em qualquer fase, quaisquer consultas, pleitos ou 
reclamações que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas. Não 
serão aceitas consultas via telefone e entendimentos verbais entre as partes. 
 
15.3 – A ocorrência de dúvidas após a abertura dos envelopes ficarão sujeitas à interpretação da 
Comissão Permanente de Licitações e da Comissão Especial de Análise dos critérios técnicos, à 
luz do ordenamento jurídico aplicável. 
 
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 – A Prefeitura Municipal de Americana poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou 
em parte, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
16.2 – Não serão admitidas a esta licitação empresas: 
a) empresas que estiverem sob falência; 

mailto:luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br
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b) empresas que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Americana, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n.º 8.666, de 1993; 
c) empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e 
entidades da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei 8.666/93; 
d) empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação; 
e) empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiários entre si; 
f) empresas estrangeiras que não funcionam no País; 
g) de quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 
8.666, de 1993; 
 
16.3 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente 
de Licitações e protocolizadas no Paço Municipal, no setor de protocolo geral, à Av. Brasil, 85, 
Centro, Americana/SP, ou através do e-mail luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br.  
 
16.4 – Os recursos administrativos serão dirigidos à Autoridade Competente, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitações, devendo ser protocolizados no Paço Municipal, sito á Av. 
Brasil, 85, Centro, Americana/SP, ou através do e-mail 
luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br, sendo processados e julgados na conformidade do 
art. 109 da Lei Federal 8.666/93. 
 
16.4.1 – 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 Lei Federal nº 8.666/93. 
 

16.5 - O edital estará à disposição dos interessados a partir de 01 de Julho de 2022, na 

Prefeitura Municipal de Americana - Unidade de Suprimentos, sito à Avenida Brasil, n.º 85 – 1.º 

andar – centro - Americana (SP), das 09h00 às 16h00, ou no site www.americana.sp.gov.br. 

Todas as informações referentes a este Pregão serão fornecidas pela mesma Unidade ou pelo 

fone/fax:(19) 3475-9046.  
 
16.6- A simples apresentação da documentação destinada à habilitação e a proposta implica na 
aceitação incondicional do presente Edital e seus Anexos. 
 
16.7 – Esta licitação será invalidada se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou julgamento, 
podendo ser revogada, a juízo exclusivo da Administração, se for considerada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público, sem que caiba direito a qualquer indenização. 
 
16.8 – A Administração poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência que, a seu 
critério, for julgada necessária, no sentido de obter esclarecimentos ou informações 
complementares. 
 
16.9 – A CONTRATADA ficará responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, transporte e outros decorrentes dos compromissos assumidos com a municipalidade. 
 
16.10 – Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser desclassificada se a 
Prefeitura Municipal de Americana tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação 

mailto:luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br
mailto:luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br
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jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica não 
apreciados pela Comissão, ou fatos supervenientes só conhecidos após o julgamento; 
 
16.11 – Ocorrendo desclassificação da concorrente vencedora por fatos referidos no item 
anterior, a Prefeitura Municipal poderá convocar as licitantes remanescentes por ordem de 
classificação, ou revogar a licitação; 
 
16.12 – Serão de exclusiva responsabilidade da adjudicatária todas as despesas necessárias à 
contratação, inclusive o eventual registro do respectivo instrumento no Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos; 
 
16.13 – Todas as condições deste Edital, assim como os compromissos assumidos pela Licitante 
através de sua proposta, farão parte do contrato, independentemente de transcrição; 
 
16.14 – Eventuais violações de direitos relativos às patentes, marcas registradas ou autoria, em 
relação ao objeto do contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contratado, conforme 
cláusula contratual; 
 
16.15 – Maiores informações estarão a disposição dos interessados nos dias úteis, na sede da 
Prefeitura Municipal pelo telefone (019) 3475-9046, no horário das 09h00 às 16h00. 
 
16.16 – Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo. 
 
16.17 – A devolução da garantia para licitar se dará após a assinatura do contrato pela licitante 
vencedora ou, na eventualidade da inabilitação ou desclassificação das empresas participantes. 
 
 
 
Autorizo a publicação oficial   
 
 
______________________________                   
José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores                                                   
Secretário Adjunto de Administração 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

Objeto: O objeto da presente licitação é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL, 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ELEMENTOS 
CONTIDOS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE COMPORÃO O TERMO DE 
REFERÊNCIA DESTE EDITAL”. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

 
 

1. DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para realização de serviços 

especializados em consultoria contábil, financeira, execução orçamentária, prestação 

de contas e demais elementos contidos nas especificações técnicas que comporão 

este Termo de Referência. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

2.1 Serviços de consultoria a serem prestados in loco e remotamente especializados 

nos setores contábil, financeiro e orçamentário, contemplando: 

- Acompanhamento do limite de despesa de pessoal, consoante estabelecido na Lei 

Complementar n° 101/2000; 

- Verificação de percentual mínimo de 25% da receita de impostos e transferências 

intergovernamentais na aplicação na Educação Básica, em observância ao artigo 212 

da Constituição Federal; 

- Verificação de percentual mínimo dos recursos do FUNDEB, de acordo com a Lei 

Federal n° 14.113 de 25 de dezembro de 2020; 

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

transferências de impostos em ações e serviços de Saúde, em consonância ao 

disposto no art. 77, III e § 4° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT); 

- Acompanhamento e verificação de superávit financeiro e orçamentário; 
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- Acompanhamento e verificação na execução de Restos a pagar; 

- Auditar os demonstrativos contábeis e balanços anuais estabelecidos pela Lei 

Federal n° 4.320/1964 e pela LRF, os RGF e RREO nos termos do regulamento 

nacionalmente unificado pela STN, a partir dos dados e informações registrados no 

software; 

- Acompanhamento e verificação dos valores repassados pelo Executivo ao 

Legislativo, na forma de duodécimos, para fins de atendimento ao limite 

estabelecido pelo art. 29 A, da Constituição Federal. 

- Acompanhamento das prestações de contas juntos ao terceiro setor, 

regulamentadas segundo a Lei n° 13.019/2014 e encaminhamentos junto ao TCESP 

por meio do portal eletrônico SisRTS. 

- Assessoria e orientação quanto a rotinas específicas da educação relacionados aos 

programas PNATE, PNAE, PDDE, PAR, PDDEM, Brasil Carinhoso e Creche para 

todos; 

- Assessoria e orientação quanto utilização dos sistemas, SIGPC, SIMEC e 

Plataforma Mais Brasil. 

 

2.1 Planejamento e execução orçamentária:  

- Auxiliar na elaboração de Balanços e Demonstrações Contábeis para instruir às 

Prestações de Contas de Governo e de Gestão; 

- Acompanhamento das Peças de Planejamento (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orgânica Anual), para verificação das informações prestadas 

no projeto Audesp, inclusive no tocante as alterações realizadas no exercício 

corrente; 

- Acompanhamento da execução orçamentária, objetivando o equilíbrio entre 

receitas e despesas e evitar déficits. 

 

2.2 Prestação de Contas 

- Verificação de dados constantes na contabilidade do órgão, mediante conferência 

das informações geradas no formato “XML”, para identificar eventuais 

inconsistências e possibilitar correções das informações antes da remessa dos 
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mesmos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do projeto 

Audesp; 

- Verificação das demais obrigações do Município junto ao Projeto Audesp, a 

exemplo da remessa de informações relativas aos subsídios de Agentes Políticos, 

Atas das Audiências Públicas, entre outras; 

- Verificação do limite da dívida consolidada líquida, com fundamento nos artigos 3° e 

4º da Resolução n° 40, do Senado Federal, acompanhando a inclusão no Município nos 

principais índices de endividamento e adimplemento de obrigações como CADIN, 

CAUC, CAPAG; 

- Assessoria na elaboração, preenchimento e geração de arquivos para envio dos 

demonstrativos relativos aos sistemas SIOPS, SIOPE, SICONFI e SADIPEM. 

 

2.4 Justificativas de defesa nas Contas Anuais 

- Assessoria na elaboração de argumentos para subsidiar esclarecimentos na Tomada de 

Contas anual do Poder Executivo, preparando justificativas de todos os possíveis 

apontamentos relacionados às áreas de finanças, contabilidade, demonstrações 

financeiras, peças de planejamento municipal e execução orçamentárias.  

 

2.5 Elaboração de pareceres:  

- Emitir pareceres, opiniões e notas técnicas quando solicitado, sobre temas de 

contabilidade pública, finanças públicas municipais, normas financeiras da lei de 

responsabilidade fiscal e assuntos relativos a peças de planejamento municipal e 

execução orçamentária e elaboração de impacto orçamentário e financeiro.  

 

3 LOCAL E FORMA DE ENTREGA E/OU EXECUÇÃO 

 

3.1 Haverá prestação de serviços pela Contratada mediante, ao menos, 01 (uma) 

visita mensal in loco na Prefeitura Municipal de Americana, observada a 

necessidade do serviço, que deverão ser previamente agendadas. 

3.2 Haverá prestação de serviços pela Contratada de forma remota, em dias úteis e 

horário comercial, por intermédio de todos meios de comunicação disponíveis; 
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3.3 As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que 

possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, 

inclusive via e-mail.  

3.4 Os serviços a serem contratados deverão ser apresentados pela Contratada 

constando as atividades desenvolvidas pelo Técnico, bem como as medidas a serem 

adotadas pela gestão administrativa, cabendo a Contratante a decisão de conhecê-los 

e aceitá-los, promovendo os ajustes necessários de forma a atender a plenitude dos 

objetivos a que se destinarem.  

3.5 O objetivo contratual, somente será recebido se não houver a constatação de 

qualquer irregularidade. Em havendo irregularidades a contratante poderá:  

 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 3 

(três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de 

negociação contratados inicialmente.  

 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 3 

(três) dias, contados da negociação contratados.  

 A empresa vencedora ficará responsável pela execução do objeto, sem despesas 

para a Prefeitura correndo por conta de todas as despesas com deslocamento, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

 

4 DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

4.1 A prestação dos serviços se iniciará a partir da assinatura do contrato; 

4.2 Para prestação dos serviços de consultoria e assessoria para a Prefeitura 

Municipal de Americana, estima-se um total de 40 (quarenta) horas mensais, 

incluindo nesse montante, no mínimo, 08 horas de reuniões presenciais na sede 

da Contratante.  

4.3 As consultas escritas, bem como as consultas diretas serão formuladas pela 

Prefeitura à empresa Contratada em dias úteis durante horário comercial, por 

servidores devidamente credenciados quando da assinatura do instrumento de 
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contrato, devendo a empresa informar os meios de contato cabíveis (e-mail, 

telefone, internet, etc). 

4.4 O atendimento às demandas descritas no item 3.5 deverá ser prestado por 

escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, devendo ser endereçado sempre ao 

Gabinete do Prefeito, ressalvados os casos cuja complexidade exija maior prazo. 

 

5. FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado de acordo com o ato normativo nº 001/2011 da 

Secretaria de Fazenda do Município de Americana, conforme cronograma físico que 

comporá o Edital, mediante apresentação da Prova de Regularidade com a Fazenda 

Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria 

MF n° 358, de 05 de setembro de 2014) e da Certidão de Regularidade Fiscal – CRF 

do FGTS. 

5.2 Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o 

documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota 

de correção, não devendo ser computado nesse intervalo de tempo, para efeito de 

qualquer reajuste ou atualização do valor contratado. 

 

6. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

6.1 O contrato vigorará por um prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, nos termos do art. 57, 

II, da Lei nº 8.666/93, em razão da necessidade de continuidade dos serviços pela 

sua essencialidade. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES BÁSICAS DAS PARTES  

7.1 São obrigações do Contratado:  

7.1.1 Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais deste instrumento e do 

contrato;  
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7.1.2 Permitir e facilitar a fiscalização da Prefeitura Municipal, a inspeção dos 

serviços, caso ocorra, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos 

solicitados;  

7.1.3 Durante a execução do contrato e de suas eventuais prorrogações, se obriga a 

manter todas as condições de habilitação e qualificação, compatíveis com as 

obrigações assumidas, consoante art. 13, § 3º, da Lei nº 8.666 de 1993 e alterações 

posteriores; 

7.1.4 Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado apresentará os 

documentos comprobatórios da regularidade jurídica e fiscal, exigidos pela Lei 

Federal nº 8.666 de 1993; 

7.1.5 Todas e quaisquer correções provocadas por erros de implementação para os 

serviços executados pela CONTRATADA, durante a vigência do contrato, deverão 

ser realizadas, sem custos adicionais para a CONTRATANTE;  

7.1.6 Assegurar equipe de profissionais tecnicamente capacitados e legalmente 

habilitados no planejamento e consecução do objeto deste Termo de Referência e, 

quando solicitada, efetuar as substituições de profissionais considerados 

inadequados (conduta ou serviços) pela CONTRATANTE; 

7.1.7 Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pela 

Prefeitura e seus Entes para a execução do Contrato. 

 

7.2 São obrigações do Contratante:  

7.2.1 Efetuar os pagamentos na forma contratada;  

7.2.2 Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos do Contratado;  

7.2.3 Rescindir unilateralmente o contrato nos casos especificados no inciso I do art. 

79 da Lei 8.666 de 1993;  

7.2.4 Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;  

7.2.5 Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao 

objeto a ser contratado, o que não exime esta da responsabilidade por danos 

causados;  
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7.2.6 Indicar expressamente no instrumento contratual o(s) servidor(es) 

responsável(eis) pela gestão (acompanhamento) e pela fiscalização do contrato (art. 

67, Lei nº 8.666 de 1993);  

7.2.7 Propiciar acesso e condições para que a empresa possa prestar os serviços 

discriminados neste Termo de Referência, inclusive a obtenção de dados e 

informações de períodos anteriores;  

7.2.8 Disponibilizar a infraestrutura de material, equipamentos e pessoal de apoio 

nas diligências de trabalho necessária ao bom desempenho da Equipe Técnica da 

contratada. 

 

8. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

8.1 Os itens da proposta técnica serão avaliados consoante quesitos descritos abaixo, 

atribuindo-se os pontos de acordo com as informações prestadas pela licitante, 

mediante documentação, que comprovem o atendimento ao requisitado. 

FATORES 
PONTUAÇÃO 

6 4 2 0 

DA COMPOSIÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA: 

1) Possui profissional(is) com formação superior? 

- Sim. Mais de 08 profissionais com formação superior – 6 

pontos; 

- Sim. De 05 a 08 profissionais com formação superior – 4 

pontos; 

- Sim. De 01 a 04 profissionais com formação superior – 2 

pontos; 

- Não. Sem profissionais com formação superior – sem 

pontuação. 

Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, 

com concordância e assinatura dos indicados, acompanhada 

de documentação que comprove compor os quadros da 

licitante, nos termos da Súmula nº 25 do TCE/SP e da 

escolaridade. 
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2) Possui profissional(is) pós-graduados (pós-graduação, 

mestrado e/ou doutorado), com enfoque em matérias 

pertinentes e compatíveis com o objeto do presente certame 

em áreas compatíveis ao objeto, dentre elas: contabilidade, 

administração, planejamento ou gestão pública:  

- Sim. Mais de 04 profissionais pós-graduados – 6 pontos; 

- Sim. De 03 a 04 profissionais pós-graduados – 4 pontos; 

- Sim. De 01 a 02 profissionais pós-graduados – 2 pontos; 

- Não. Sem profissionais pós-graduados – sem pontuação. 

Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, 

com concordância e assinatura dos indicados, acompanhada 

de documentação que comprove compor os quadros da 

licitante, nos termos da Súmula nº 25 do TCE/SP e 

documentos que comprovem a conclusão do curso. 

    

3) Possui profissional(is) com formação em Administração 

ou Economia, regularmente inscrito no Conselho de Classe 

correspondente? 

- Sim. 3 profissionais – 6 pontos 

- Sim. 2 profissionais – 4 pontos; 

- Sim. 1 profissional – 2 pontos; 

- Não – sem pontuação. 

Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, 

com concordância e assinatura dos indicados, acompanhada 

de documentação que comprove compor os quadros da 

licitante, nos termos da Súmula nº 25 do TCE/SP e 

documentos que comprovem a conclusão do curso, inscrição 

no conselho de classe correspondente. 

    

4) Possui profissional(is) com formação em Contabilidade, 

regularmente inscrito no Conselho Regional de 

Contabilidade 

- Sim. Mais de 4 profissionais – 6 pontos; 
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- Sim. De 2 a 4 profissionais - 4 pontos; 

- Sim. 1 profissional – 2 pontos 

- Não – sem pontuação 

Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, 

com concordância e assinatura dos indicados, acompanhada 

de documentação que comprove compor os quadros da 

licitante, nos termos da Súmula nº 25 do TCE/SP e 

documentos que comprovem a conclusão do curso, inscrição 

no conselho de classe correspondente.  

5) Possui profissional(is) com experiência nos serviços 

descritos nos item 3.1 e 3.5 deste TR. 

- Sim. Mais de 4 profissionais – 6 pontos; 

- Sim. De 2 a 4 profissionais - 4 pontos; 

- Sim. 1 profissional – 2 pontos 

- Não – sem pontuação 

Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, 

com concordância e assinatura dos indicados, acompanhada 

de documentação que comprove compor os quadros da 

licitante, nos termos da Súmula nº 25 do TCE/SP e 

atestado(s) de capacidade técnica profissional 

    

QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DA EMPRESA 

6) Prova de capacidade técnica operacional da licitante, 

comprovando a prestação de serviços iguais ou semelhantes 

ao objeto da licitação em órgãos públicos e de forma 

simultânea. 

- Acima de 20 clientes – 6 pontos 

- De 11 a 20 clientes – 4 pontos 

- De 01 a 10 clientes – 2 pontos 

- Nenhuma cliente – sem pontuação 

Item a ser comprovado mediante atestado(s) de capacidade 

    



Prefeitura  Municipal  de  Americana 
Estado de São Paulo 

Secretaria de Administração 
Unidade de Suprimentos 

 

26 
Tomada de Preços nº 004/2022 
 

 

técnica desde que disponha de informações indispensáveis a 

comprovação pretendida, contratos, termos aditivos, 

declarações emitidas por órgãos públicos contratantes. 

7) Prova de capacidade técnica operacional da licitante, 

comprovando prestação de serviços iguais ou semelhantes 

ao objeto da licitação em Prefeituras de municípios com 

mais de 200 mil habitantes. 

- 03 ou mais clientes – 6 pontos 

- 02 clientes – 4 pontos 

- 01 cliente – 2 pontos 

- Nenhuma cliente – sem pontuação 

Item a ser comprovado mediante atestado(s) de capacidade 

técnica desde que disponha de informações indispensáveis a 

comprovação pretendida, contratos, termos aditivos, 

declarações emitidas por órgãos públicos contratantes. 

    

8) Prova de capacidade técnica operacional da licitante, 

comprovando prestação de serviços iguais ou semelhantes 

ao objeto da licitação, devidamente registrado junto ao 

Conselho de Classe. 

- 03 ou mais atestados registrados – 6 pontos 

- 02 atestados registrado – 4 pontos 

- 01 atestado registrado – 2 pontos 

- Nenhuma cliente – sem pontuação 

Item a ser comprovado mediante atestado(s) de capacidade 

técnica desde que disponha de informações indispensáveis a 

comprovação pretendida, e que ostentem o registro no 

Conselho de Classe. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. 

 
ANEXO II – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 
 

 Os itens da proposta técnica serão avaliados pela Comissão de Avaliação, instituída 

pela Portaria 10.687 de 06 de maio de 2022, consoante quesitos descritos abaixo, 

atribuindo-se os pontos de acordo com as informações prestadas pela licitante, 

mediante documentação, que comprovem o atendimento ao requisitado. 

 

FATORES 
PONTUAÇÃO 

6 4 2 0 

DA COMPOSIÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA: 

1) Possui profissional(is) com formação superior? 

- Sim. Mais de 08 profissionais com formação superior – 6 

pontos; 

- Sim. De 05 a 08 profissionais com formação superior – 4 

pontos; 

- Sim. De 01 a 04 profissionais com formação superior – 2 

pontos; 

- Não. Sem profissionais com formação superior – sem 

pontuação. 

Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, 

com concordância e assinatura dos indicados, acompanhada 

de documentação que comprove compor os quadros da 

licitante, nos termos da Súmula nº 25 do TCE/SP e da 

escolaridade. 

    

2) Possui profissional(is) pós-graduados (pós-graduação, 

mestrado e/ou doutorado), com enfoque em matérias 

pertinentes e compatíveis com o objeto do presente certame 

em áreas compatíveis ao objeto, dentre elas: contabilidade, 

administração, planejamento ou gestão pública:  
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- Sim. Mais de 04 profissionais pós-graduados – 6 pontos; 

- Sim. De 03 a 04 profissionais pós-graduados – 4 pontos; 

- Sim. De 01 a 02 profissionais pós-graduados – 2 pontos; 

- Não. Sem profissionais pós-graduados – sem pontuação. 

Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, 

com concordância e assinatura dos indicados, acompanhada 

de documentação que comprove compor os quadros da 

licitante, nos termos da Súmula nº 25 do TCE/SP e 

documentos que comprovem a conclusão do curso. 

3) Possui profissional(is) com formação em Administração 

ou Economia, regularmente inscrito no Conselho de Classe 

correspondente? 

- Sim. 3 profissionais – 6 pontos 

- Sim. 2 profissionais – 4 pontos; 

- Sim. 1 profissional – 2 pontos; 

- Não – sem pontuação. 

Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, 

com concordância e assinatura dos indicados, acompanhada 

de documentação que comprove compor os quadros da 

licitante, nos termos da Súmula nº 25 do TCE/SP e 

documentos que comprovem a conclusão do curso, inscrição 

no conselho de classe correspondente. 

    

4) Possui profissional(is) com formação em Contabilidade, 

regularmente inscrito no Conselho Regional de 

Contabilidade 

- Sim. Mais de 4 profissionais – 6 pontos; 

- Sim. De 2 a 4 profissionais - 4 pontos; 

- Sim. 1 profissional – 2 pontos 

- Não – sem pontuação 

Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, 

com concordância e assinatura dos indicados, acompanhada 
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de documentação que comprove compor os quadros da 

licitante, nos termos da Súmula nº 25 do TCE/SP e 

documentos que comprovem a conclusão do curso, inscrição 

no conselho de classe correspondente.  

5) Possui profissional(is) com experiência nos serviços 

descritos nos item 3.1 e 3.5 deste TR. 

- Sim. Mais de 4 profissionais – 6 pontos; 

- Sim. De 2 a 4 profissionais - 4 pontos; 

- Sim. 1 profissional – 2 pontos 

- Não – sem pontuação 

Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, 

com concordância e assinatura dos indicados, acompanhada 

de documentação que comprove compor os quadros da 

licitante, nos termos da Súmula nº 25 do TCE/SP e 

atestado(s) de capacidade técnica profissional 

    

QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DA EMPRESA 

6) Prova de capacidade técnica operacional da licitante, 

comprovando a prestação de serviços iguais ou semelhantes 

ao objeto da licitação em órgãos públicos e de forma 

simultânea. 

- Acima de 20 clientes – 6 pontos 

- De 11 a 20 clientes – 4 pontos 

- De 01 a 10 clientes – 2 pontos 

- Nenhuma cliente – sem pontuação 

Item a ser comprovado mediante atestado(s) de capacidade 

técnica desde que disponha de informações indispensáveis a 

comprovação pretendida, contratos, termos aditivos, 

declarações emitidas por órgãos públicos contratantes. 

    

7) Prova de capacidade técnica operacional da licitante, 

comprovando prestação de serviços iguais ou semelhantes 
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ao objeto da licitação em Prefeituras de municípios com 

mais de 200 mil habitantes. 

- 03 ou mais clientes – 6 pontos 

- 02 clientes – 4 pontos 

- 01 cliente – 2 pontos 

- Nenhuma cliente – sem pontuação 

Item a ser comprovado mediante atestado(s) de capacidade 

técnica desde que disponha de informações indispensáveis a 

comprovação pretendida, contratos, termos aditivos, 

declarações emitidas por órgãos públicos contratantes. 

8) Prova de capacidade técnica operacional da licitante, 

comprovando prestação de serviços iguais ou semelhantes 

ao objeto da licitação, devidamente registrado junto ao 

Conselho de Classe. 

- 03 ou mais atestados registrados – 6 pontos 

- 02 atestados registrado – 4 pontos 

- 01 atestado registrado – 2 pontos 

- Nenhuma cliente – sem pontuação 

Item a ser comprovado mediante atestado(s) de capacidade 

técnica desde que disponha de informações indispensáveis a 

comprovação pretendida, e que ostentem o registro no 

Conselho de Classe. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº  004/2022 

 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO  
AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
Tomada de Preços nº 004/2022 
 
 
(Nome da empresa) __________________________________________________ inscrita no 
CNPJ n.º ______________________________________ por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________ portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º ______________________ e CPF n.º 
_______________________________, DECLARA para fins do disposto no inc. V do art. 27 da 
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
 
_________________________________ 
(data) 
 
__________________________________ 
(representante legal) 
 
(OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
.................................,....................................................... inscrito no CNPJ sob n° 
..........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)......................................................................................, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº............................... e do CPF nº ......................................, DECLARA que 
examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a 
elaboração das propostas técnica e financeira voltadas ao atendimento do objeto licitado 
em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta 
empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não 
subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 

 
 

 
............................................ 

(data) 
 
 
 

............................................................ 
(representante legal) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 
 

ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 
       

  

PROCURAÇÃO  "EXTRA JUDICIA" 
 
 
 
OUTORGANTE: _______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________, com sede na Rua _______________, nº _____, bairro __________, na cidade de 
__________, Estado de __________, neste ato representada pelo(a) __________ (sócio/diretor), 
Sr. (a) _______________, __________ (nacionalidade), __________ (estado civil), __________ 
(profissão), portador(a) do RG nº __________ e do CPF nº __________, residente e domiciliado 
na Rua _______________, nº _____, na cidade de __________, Estado de ___________, --------
-- 
 
OUTORGADO(S): Sr. (a) _______________, __________ (nacionalidade), __________ (estado 
civil), __________ (profissão), portador(a) do RG nº __________ e do CPF nº __________, 
residente e domiciliado na Rua _______________, nº ____, bairro __________, na cidade de 
__________, Estado de __________; ---------- 
 
PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representar a empresa no 
procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS  nº 
004/2022, da Prefeitura Municipal de Americana, podendo para tanto prestar esclarecimentos, 
assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-
se quando à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 
 
 

_______________, _____  de __________ de 2022. 
 
 
 
    ____________________________ 
                      Outorgante 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

 
ANEXO VI – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

  

 

 

OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços especializados em 

consultoria contábil, financeira, execução orçamentária, prestação de contas e demais 

elementos contidos nas especificações técnicas que comporão o Termo de Referência 

deste Edital. 

 

PROPONENTE 

(Razão Social) 

CNPJ 

 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

Endereço 

completo 

 

 

CEP Cidade / Estado 

 

Telefone 

 

Celular / Whatsapp 

E-mail 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 

GLOBAL 

01 

CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS EM 

CONSULTORIA CONTÁBIL, 

FINANCEIRA E EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA PARA 

ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL 

 

12 MÊS R$ R$ 
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1 – O prazo de eficácia desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega de 
seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
2 – 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 nº 8.666/93. 
 

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e 
indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: 
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, lucro etc. 
 
4 -  A prestação dos serviços se iniciará a partir da assinatura do contrato. 
 
5 – A vigência do contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos nos termos do artigo 57, II da lei 8666/93. 

 

6 - Forma de pagamento: o pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira após o 
28º (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota fiscal. A contratada deverá apresentar a 
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 
2014 e a Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS juntamente com a nota fiscal, 
para fins de comprovação das condições de habilitação conforme previsto no artigo 55, XIII 
da Lei Federal 8.666/93. 

 
(Local) ______________________________, ______ de __________________ de 2022. 
 
_____________________________________________ 
(Assinatura do interessado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prefeitura  Municipal  de  Americana 
Estado de São Paulo 

Secretaria de Administração 
Unidade de Suprimentos 

 

36 
Tomada de Preços nº 004/2022 
 

 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

 
ANEXO VII – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 
 
TERMO Nº 
 
TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
AMERICANA E ........................... 
 
O Município de Americana, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada 
pelo Sr., com poderes delegados no Decreto Municipal nº 12.918 de 14/02/2022, .............., RG 
nº ............., CPF nº ................., e a empresa ................., inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
................., com endereço ....................., doravante denominada CONTRATADA, representada 
neste ato por ..............................................., portador da carteira de identidade nº ................., 
CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica como 
representante legal), firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada às fls. 
..... do processo administrativo nº ...., doravante denominado Processo, concernente TOMADA 
DE PREÇOS nº 004/2022 do tipo Técnica e Preço. Os contraentes enunciam as seguintes 
cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da 
legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, 
incondicional e irrestritamente, às suas estipulações e ao edital e anexos da respectiva TOMADA 
DE PREÇOS nº 004/2022 que integram este temo, independentemente de transcrição, para 
todos os fins e efeitos legais.   
 
PRIMEIRA (DO OBJETO) – O objeto da presente licitação é a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA 
CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS 
ELEMENTOS CONTIDOS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE COMPÕEM TERMO DE 
REFERÊNCIA DO EDITAL” 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As especificações técnicas constam do ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO da Tomada de Preços nº 004/2022, parte integrante deste 
contrato, independentemente de transcrição. 
 
SEGUNDA (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ ............................ 
(.....................................), conforme proposta da CONTRATADA. 
 
TERCEIRA (DA DESPESA) – A despesa correrá pelas Dotações Orçamentárias de Codificação 
Funcional Programática nº 02.09.01.33.90.35 – Ficha 332 – Secretaria de Educação e 
02.06.01.33.90.35 – Ficha 176 – Secretaria de Fazenda, relativas aos orçamentos de 2022 da 
Prefeitura Municipal de Americana. 
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QUARTA (DO PAGAMENTO) – O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) pela Tesouraria da 
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar a indicação das informações 
necessárias. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pela prestação do objeto, a Prefeitura efetuará o pagamento após o 
28º (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota fiscal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Para comprovação da obrigação prevista no item 5.1,b deste 
instrumento, a contratada deverá comprovar a Regularidade Fiscal, mediante apresentação, 
junto à Nota Fiscal/Fatura, de cópia, da Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal 
(Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 
2014) e a Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em sendo constatadas falhas ou irregularidades nos materiais, os 
pagamentos serão sustados até o cumprimento da obrigação assumida, sem prejuízo das 
sanções previstas nesta licitação. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa 
moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por 
dia de atraso até o do efetivo pagamento. 
 
QUINTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será 12 (doze) meses, contados da sua 
assinatura, prorrogável na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo renovação o índice de reajuste a ser aplicado é o 
IPCA/IBGE ou outro que venha a substituí-lo. 
 
SEXTA (DAS OBRIGAÇÕES) –: São obrigações da Contratada: 
5.1. São obrigações da CONTRATADA além daquelas arroladas no Anexo I do Edital da 
Tomada de Preços nº ___/2022: 
a) Os pagamentos de todos os tributos, quer municipais, estaduais e federais, que incidam ou 
venham a incidir sobre a contratação ora ajustada. 
b) A manutenção e comprovação, quando a administração solicitar, durante toda a execução do 
contrato, das obrigações de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
 
SÉTIMA (DAS PENALIDADES) – À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão 
aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: a) 
advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; b) 
multa que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses 
de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; c) suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento para contratar com o Município de Americana, por prazo não superior a 
dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo 
para o serviço; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução 
irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, 
poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo 
ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – 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. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 
compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos 
causados à CONTRATANTE. 
 
OITAVA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo 
das sanções previstas naquela Lei e no Edital. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
NONA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objetivo 
de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte. 
 
DÉCIMA (DAS RESPONSABILIDADES) – A CONTRATADA assume como exclusivamente 
seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações 
CONTRATADAS. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus 
empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados 
a CONTRATANTE ou a terceiros na execução deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou 
obrigações vinculados à legislação autoral, tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e 
decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 
exclusivamente à CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as 
condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 
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DÉCIMA PRIMEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da 
CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da 
formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
 
DÉCIMA SEGUNDA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao da assinatura do presente contrato, a CONTRATANTE providenciará sua publicação 
resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição 
indispensável para sua eficácia. 
 
 
DÉCIMA TERCEIRA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Americana/SP, 
excluído qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, 
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 
 

Americana, ....... de ............ ... de  2022. 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Americana 
Secretário Municipal de XXXXXX 

 
 

Contratada 
 
 
 
Testemunhas: 
 
________________________    _______________________   
Nome         Nome 
RG        RG 
CPF        CPF   
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TOMDADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

 
ANEXO VIII – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 

 
 
  
  
  
  
  
À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Americana 
  
  
  
   

TERMO DE RENÚNCIA 
  
  
  
         A proponente abaixo assinada, participante da licitação da modalidade TOMDADA DE 

PREÇOS N.º 004/2022, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei n.º 8666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, obrigando a empresa 

que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou (os 

documentos de habilitação preliminar; a proposta técnica; a proposta financeira) renunciando, 

assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em 

conseqüência, com o curso do procedimento licitatório. 

  
  
                                                  XX, aos ______de______________ de  2022. 
  
 
 

________________________________________ 
Representante legal da empresa 
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TOMDADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

 
ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE 
DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP) 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação 

da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como 

não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer 

na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e 

trabalhista somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida 

lei complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 004/2022, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Americana. 

 

 

_______________________________ 

(Local e Data) 

 

________________________________ 

(Assinatura, Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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TOMDADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

 
ANEXO X – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (TCESP) 

 
 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
Município de................................ 
Órgão:  
Contrato nº:  
Objeto:  
Contratante:  
Contratada:  
 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao Egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se 
for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.  

 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.  

 
 

..............., ........ de .......... de 2022 . 
 
 
 

__________________________ 
Contratada 

 
 

__________________________ 
Contratante 
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ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DA EMPRESA, DE 
SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO 
 
 
 
 
TOMDADA DE PREÇOS Nº 004/2022 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº (000), sediada (Endereço Completo), DECLARA, sob as 
penas da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar, que não possui em 
seu quadro de sócios e/ou dirigentes: membro, servidor ou dirigente, do órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação, nos termos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93. 
 
    
(Local e Data) 
 
 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 

 


