PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 207/2018
EDITAL RETIFICADO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços multiprofissionais em gestão
pública, consistentes na orientação governamental preventiva e consultiva para a Administração
Municipal de acordo com o termo de referência anexo ao edital.
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias úteis, no horário
das 08h00min às 17h00min, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cajuru, sito à Largo
São Bento, nº 985 – Centro, podendo adquiri-lo gratuitamente, através de “download” junto a
“home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cajuru.sp.gov.br. Os
envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Protocolo da Prefeitura Municipal
de Cajuru, no dia 16 de maio de 2018, até às 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min.

Cajuru, 23 de março de 2018.

JOÃO BATISTA RUGERI RÉ
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ESTADO DE SÃO PAULO
PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL
EDITAL RETIFICADO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços multiprofissionais em gestão
pública, consistentes na orientação governamental preventiva e consultiva para a Administração
Municipal de acordo com o termo de referência anexo ao edital.

RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________

CNPJ:______________________________________________________

ENDEREÇO: ______________________________________________ Nº

BAIRRO:________________________CIDADE: ___________________

ESTADO:__________________________CEP: _____________________
TELEFONE:(___)___________________EMAIL: ____________________

NOME:_____________________________________________________

RG:_______________________________CPF: ___________________

________________________________________________
Assinatura

Data: ________________________ hora: _____:_____
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL RETIFICADO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018
PROCESSO Nº 207/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços multiprofissionais em gestão
pública, consistentes na orientação governamental preventiva e consultiva para a Administração
Municipal de acordo com o termo de referência anexo ao edital.
ORGÃO: Secretarias Municipais
TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e Preço.
RETIRADA DO EDITAL: Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o presente Edital e
seus anexos, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 17h00min, no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Cajuru, sito à Largo São Bento, nº 985 – Centro, podendo adquiri-lo junto
ao Departamento de Compras e Licitações, ou ainda, gratuitamente através de “download” junto a
“home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cajuru.sp.gov.br.
Maiores informações e esclarecimentos referentes a presente licitação serão fornecidas pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Cajuru, desde que requeridas, por escrito
e mediante protocolo até o 2º dia útil anterior à data de Abertura, no endereço acima, no horário
compreendido entre 08h00min e 17h00min ou pelo e-mail maristela@cajuru.sp.gov.br;
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:
Data da realização: 16/05/2018
Entrega de Envelopes: até as 08h30min - Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cajuru Largo São Bento, nº 985 – Centro - Cajuru/SP.
Horário de início da sessão: 09h00min
Local da Sessão: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cajuru - Largo São Bento, nº 985 –
Centro - Cajuru/SP.
As licitantes deverão prestar garantia de 3% (três por cento), do valor orçado, correspondente
ao valor de R$ 3.915,00 (três mil e novecentos e quinze reais) conforme artigo 31, inciso III e
artigo 56, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, podendo a licitante optar por
uma das seguintes modalidades:
a) Caução em Dinheiro – a garantia efetuada em dinheiro, o recolhimento far-se-á por guia
própria, vinculada em conta especial remunerada, em agência bancária a critério do MUNICÍPIO
DE CAJURU.
b) Seguro Garantia – com prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias a contar da
data marcada para abertura dos envelopes (apresentação da via Original).
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c) Fiança Bancária – com prazo de validade de no mínimo 120(cento e vinte) dias a contar da
data marcada para abertura dos envelopes (apresentação da via Original).
– O comprovante de recolhimento da garantia ou cópia da apólice de participação deverá ser
apresentada e juntado no Envelope n.º 1 - Documentação de Habilitação.
– A garantia para licitar feita na modalidade “a” será liberada, após a assinatura do Contrato
com a empresa vencedora deste certame.
O Prefeito Municipal da Cajuru, Estado de São Paulo, comunica aos interessados que se
acha aberta a licitação, na modalidade Concorrência Pública, na forma do preâmbulo e das demais
disposições contidas no presente Edital.
A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas
alterações, Lei Complementar nº123/06 alterada pela Lei Complementar 147/14 e conforme
exigências deste Edital, estabelecido no presente Edital. A participação do licitante nesta licitação
importa na aceitação irrestrita e irretratável das normas deste Edital e dos mencionados diplomas
legais.
As licitantes deverão concorrer no certame com o valor máximo de R$ 130.500,00 (cento e
trinta mil e quinhentos reais) em sua proposta comercial.
A inobservância das determinações legais e das disposições constantes do presente Edital
implicará na inabilitação e desclassificação da licitante do certame.
1 - OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1 A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços
multiprofissionais em gestão pública, consistentes na orientação governamental preventiva e
consultiva para a Administração Municipal de acordo com o termo de referência anexo ao edital,
tudo conforme discriminação contida neste Edital e seus Anexos, os quais passam a fazer parte
integrante deste processo.
1.1.1.O objeto da presente licitação é a escolha da melhor proposta para a prestação de serviços
técnicos multiprofissionais em gestão pública, consistentes na orientação governamental
preventiva e consultiva para a Administração Municipal, nas áreas de Planejamento, Programação
Orçamentária, Análise Financeira; Contabilidade, Orçamento, Diretrizes Orçamentárias, Plano
Plurianual, Execução Orçamentária; Pessoal, Recursos Humanos e Previdência; Organização
Administrativa e Serviços Públicos; Compras Governamentais, Licitações e Contratos
Administrativos; Bens Patrimoniais; Tributos; Terceiro Setor; Meio Ambiente; Transparência dos
Atos Municipais.
2 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. Os recursos orçamentários para atender a presente licitação correrão pela seguinte dotação:
03.01.00 04.122.7001.2005 33.90.35.00
2.2. O valor estimado para a contratação dos serviços objeto da presente licitação é de R$
130.500,00 (cento e trinta e mil e quinhentos reais).
2.2.1. A proposta comercial não deverá ultrapassar o valor estimado sob pena de desclassificação.
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3 - DO ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
3.1. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, a PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA
COMERCIAL deverão ser apresentadas em três (3) ENVELOPES separados, com a razão social
da empresa, fechados e indevassáveis, com a designação: ENVELOPE N.º 01 DOCUMENTAÇÃO; outro com a indicação ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA TÉCNICA; e
outro com a indicação ENVELOPE N.º 03 - PROPOSTA COMERCIAL, trazendo na parte
externa o seguinte endereçamento:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
“CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2018”
ENVELOPE N.º ....... - ......................
3.2. Até às 08h30min do dia 16 de maio de 2018, os interessados deverão entregar no endereço
constante do preâmbulo deste Edital a documentação exigida, em três (3) invólucros indevassáveis
e lacrados, na forma preconizada neste Edital.
3.3. Após a data e horário estabelecidos no item 3.2 acima, estará encerrado, automaticamente, o
prazo para a entrega dos invólucros.
3.4. Os invólucros protocolados após a data e/ou o horário estabelecidos no item 3.2, acima, serão
julgados intempestivos; a licitante ficará impedida de participar deste certame e os envelopes
serão devolvidos, devidamente lacrados, ao representante legal da empresa.
3.5. Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do
presente Edital, deverão ser formuladas por escrito, perante o Setor de Compras, ou através de
fone (16) 3667.9903, até o terceiro dia anterior ao previsto para a entrega dos invólucros.
3.6. Todos os documentos exigidos neste Edital, salvo aqueles emitidos pela própria licitante,
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, ou através de
publicação em órgão de imprensa oficial, sendo vedado fazê-lo após a entrega dos invólucros.
3.7. Todos os documentos expedidos pela licitante deverão ser assinados pelo seu representante
legal, dispensado o reconhecimento de firma.
3.8. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação exigida
neste Edital e não apresentada na data e horário fixados e na forma do disposto nos itens 4, 5 e 6 e
respectivos subitens.
3.9. Não serão admitidas, sob qualquer motivo, inclusões, modificações ou substituições de
quaisquer documentos, em todas as fases da licitação, salvo o disposto no item 9.7.
3.10. A Comissão, em qualquer das fases desta licitação, poderá exigir esclarecimentos dos
proponentes, desde que não resulte em alteração ou substituição dos documentos apresentados.
3.11. Os documentos exigidos nos envelopes “1”- DOCUMENTOS, “2”- PROPOSTA TÉCNICA
e “3”- PROPOSTA COMERCIAL deverão ser apresentados de forma relacionada, na ordem
seqüencial de sua enumeração constante desde Edital.
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3.12. As certidões exigidas neste edital terão o prazo fixado em Lei ou no próprio documento, e só
serão aceitas dentro do período de validade, sendo vedada a sua substituição por protocolos.
3.12.1. Na ausência de fixação de prazo, as certidões de trata este item terão a validade de noventa
(90) dias, contados da data de sua expedição.
4 - HABILITAÇÃO (Envelope nº 1)
4.1. O Envelope Nº 01 deverá conter todos os documentos definidos nos itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6 e 4.7 deste Edital. O licitante fica, desde já, ciente e obrigado a participar, por escrito, à
Administração, qualquer fato impeditivo que surja após a sua habilitação e que a ela se refira, no
prazo de três (3) dias contados a partir do evento.
4.2. Habilitação Jurídica:
4.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual (com prova de registro na Junta
Comercial ou repartição correspondente);
4.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus diretores;
4.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
4.2.4. 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.
4.3. Qualificação Técnica:
4.3.1. Inscrição ou Registro da empresa nas Entidades Profissionais competentes relacionadas ao
objeto do certame, quais sejam: Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de
Contabilidade, e, Conselho Regional de Economia.
4.3.2. Prova de que a licitante possui capacidade técnica operacional para a execução de serviços
de consultoria nas áreas de Contabilidade, Orçamento, Compras Governamentais, Licitações,
Tributos, entendidas como de maior relevância e valor significativo do objeto, mediante
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
devidamente registrado(s) nas entidades profissionais competentes, se estas o fizerem
regulamente.
4.3.3. Prova de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega das
propostas, profissional(is) de nível superior (01 (um) profissional de nível superior da área
contábil, 01 (um) profissional de nível superior da área de administração, 01 (um) profissional de
nível superior da área de ciências jurídicas e sociais / direito, e, 01 (um) profissional de nível
superior da área de economia), detentor(es), individualmente, de documento que comprove sua
capacidade/ responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes de
consultoria, em áreas relacionadas ao objeto deste certame, fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
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4.3.3.1. A prova de que trata este item deverá ser acompanhada dos atestados referidos.
4.3.3.2. A prova do vínculo profissional poderá ser feita mediante contrato social, registro em
carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a indicação de
profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução
dos serviços.
4.3.4. Declaração de disponibilidade de estrutura física adequada para execução do objeto
contratual num só local, composta, no mínimo, por uma sede disponível, com área e mobiliário
compatível com o número de profissionais indicados no item 4.3.3.
4.4. Qualificação Econômico-Financeira:
4.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente extraídos do livro Diário registrado em Junta
Comercial ou junto aos Ofícios de Registros Local do Comércio (Cartórios de Registro das
Pessoas Jurídicas) que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de três (3) meses da data de apresentação da proposta, ainda que a licitante
esteja desobrigada a elaborá-las por razões fiscais. Somente serão aceitos nesta licitação
interessados com boa situação financeira, apurada mediante a divisão do ativo circulante pelo
passivo circulante, com resultado dessa operação superior a um (1,0), e com patrimônio líquido
mínimo de R$ 17.880,00 (dezessete mil oitocentos e oitenta reais).
4.4.2. Apresentação de certidão negativa de falência cuja pesquisa tenha sido realizada em data
não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes; ou
recuperação judicial, sendo que se for de recuperação judicial, será necessário a apresentação do
Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do
atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.
4.4.3 Comprovação do recolhimento da garantia de participação, conforme previsto no Preâmbulo
deste edital.

4.5. Regularidade Fiscal:
4.5.1. Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas);
4.5.2. Prova de regularidade, na forma da lei, para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União
(incluindo contribuições previdenciárias e dentro do prazo de sua validade);
4.5.3. Prova de regularidade, na forma da lei, para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei (relativas a tributos mobiliários, e dentro do
prazo de sua validade);
4.5.4. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante (pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação);
4.5.5. Prova de regularidade, na forma da lei, relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS;
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4.5.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
4.6. Declaração, firmada pela Licitante, de que não emprega menores de dezoito (18) anos para
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menores de dezesseis (16)
anos, ressalvada a condição de aprendiz aos maiores de quatorze (14) anos, conforme modelo
apresentado no Anexo III.
4.7. Declaração firmada pela Licitante, de que se sujeitará às normas do presente Edital, à Lei
Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais nºs 8.883/94 e 9.648/98, bem como às demais
Leis, decretos, portarias e resoluções, cujas normas incidam sobre a presente licitação, conforme
modelo apresentado no Anexo IV.
4.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista
na Lei Complementar nº. 123/06, deverão apresentar Declaração de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo VI deste Edital DENTRO do Envelope nº. 1 (Habilitação).
4.9. Em sendo declarada vencedora, obrigar-se-á a licitante a atualizar a CND perante a Fazenda
Federal e o CRS (FGTS), que deverão estar em plena validade quando da assinatura do
instrumento de Contrato, caso as Certidões apresentadas na fase de habilitação tenham sua
validade expirada durante a tramitação do certame licitatório.
4.10. 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
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
4.10.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal no. 8.666, de 21 de
junho de 1993.
4.11. No caso do signatário da proposta ser um procurador da licitante, deverá constar também o
respectivo instrumento de Procuração, com firma reconhecida.
4.12. Não poderão participar da licitação empresas que:
4.12.1. Tenham sido declaradas inidôneas para contratar com o Poder Público;
4.12.2. Estejam em período de suspensão de contratos com o Poder Público;
4.12.3. Incorram nas condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993;
4.12.4. Estejam cumprindo penalidade aplicada por força do descumprimento no art. 7º da lei
federal nº 10520/02;
4.12.5. Estejam em situação de falência.
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5 - DA PROPOSTA TÉCNICA (Envelope nº 2)
5.1. O Envelope nº 02 deverá conter breve histórico da empresa e sua apresentação, tempo de
atuação no mercado, serviços regularmente prestados, infra-estrutura disponível, recursos
humanos, endereço, e, ainda, a composição e qualificação da equipe técnica disponível, com suas
respectivas atribuições, devendo constar deste item descrição sucinta da formação acadêmica,
experiência dos integrantes, enfatizando aquelas que apresentem similaridade com as atividades
a serem desempenhadas na execução dos serviços objeto deste certame.
5.1.1. A empresa proponente deverá relacionar os profissionais que executarão os serviços,
constando, ainda, o nome, formação profissional, telefone e e-mail para contato na empresa.
5.1.2. Para a pontuação de que trata o item 8 deverá a licitante apresentar toda a documentação
apta a fazer a comprovação necessária.
5.1.3. Somente serão pontuadas as informações relacionadas aos integrantes da equipe técnica
solicitada no item 5.1, os quais tenham manifestado, expressamente, por meio de assinatura do
Termo de Compromisso, sua disponibilidade em integrar a referida equipe, bem como sua
vinculação à execução do objeto deste certame.
6 - PROPOSTA COMERCIAL (Envelope nº 3)
6.1. O Envelope nº 03, deverá conter a PROPOSTA COMERCIAL, que deverá ser impressa com
tinta indelével, sem emendas, montagens, rasuras ou borrões, devendo estar devidamente assinada
e conter o carimbo da empresa, na qual deverá constar ainda, de forma clara e precisa os
elementos e requisitos a saber:
6.1.1. Razão Social, C.N.P.J., Inscrição Estadual e/ou Municipal, Endereço, Cidade, CEP, Estado,
Telefone, Fax, E-Mail, Responsável, Cargo, RG, e Data;
6.1.2. Preço Global da Proposta, com indicação expressa dos valores correspondentes aos serviços
objeto do presente edital;
6.1.2.1. O preço ofertado deverá ser expresso em moeda corrente nacional “REAL” (R$), devendo
estar embutidos no valor os impostos devidos e demais encargos legais, não sendo admitidas
despesas adicionais em separado;
6.1.3. Prazo de validade da Proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do
Envelope nº 01 - "DOCUMENTAÇÃO";
6.2. A licitante deverá tomar conhecimento de todas as dificuldades existentes, para o fiel
cumprimento do contrato, sendo que a Administração não concederá, posteriormente, nenhum
reajustamento ou realinhamento de preços, em razão de erros ou omissão na elaboração da
respectiva proposta.
6.3. A licitante vencedora do certame será responsável pelos salários, encargos trabalhistas e
previdenciários respectivos, ou de qualquer espécie relacionada aos seus funcionários, devendo
recolher todos os tributos devidos por lei, dentro dos prazos estabelecidos.
7 - PROCEDIMENTO
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7.1. A empresa licitante poderá, se assim entender, designar pessoa credenciada, através de
PROCURAÇÃO, com firma reconhecida em Cartório competente, para acompanhar os trabalhos
de abertura dos envelopes, e a esta deverá outorgar poderes expressos para interposição ou
desistência de recursos contra a HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO ou
DESCLASSIFICAÇÃO. A falta do credenciamento não ensejará a inabilitação ou
desclassificação da licitante; no entanto, o representante não poderá manifestar–se ou interferir
nos trabalhos da Comissão de Licitações do Município de Cajuru.
7.1.1. A procuração ou o Contrato Social (este no caso de o Representante ser um sócio da
empresa licitante) deverá ser entregue, até o prazo de encerramento estipulado no item 3 deste
Edital, fora dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO”, "PROPOSTA TÉCNICA" e “PROPOSTA
COMERCIAL”.
7.1.2. Uma vez entregues os envelopes e expirado o prazo, nenhum documento poderá ser
recebido ou devolvido pela Comissão.
7.2. A Comissão dará início à abertura dos envelopes nº 01 em ato público, e procederá ao exame
e rubrica dos documentos neles contidos, que serão também rubricados pelos licitantes presentes,
desde que devidamente credenciados.
7.3. Nessa ocasião, todos os assuntos tratados e observações feitas pelos licitantes credenciados
serão registrados na ata dos trabalhos, que ao final será assinada pela Comissão e pelos licitantes
presentes.
7.4. As empresas licitantes que não satisfizerem as exigências e formalidades previstas no item 4
deste Edital serão declaradas INABILITADAS, não sendo abertos os seus envelopes
"PROPOSTA TÉCNICA" e "PROPOSTA COMERCIAL", os quais serão devolvidos como
recebidos, após a fase recursal, devidamente lacrados e inviolados, mediante recibos assinados
pelos representantes legais das empresas licitantes ou devolvidos via postal no caso de ausência
destes na sessão, desde que não tenha ocorrido recurso, ou após a sua decisão.
7.4.1. Uma vez decorrido o prazo legal do julgamento da HABILITAÇÃO, e desde que sem
interposição de recursos ou por desistência expressa, ou ainda, após o julgamento dos recursos
interpostos, sendo tudo consignado em ata, reunir-se-á a Comissão para abertura dos envelopes nº
02- “PROPOSTA TÉCNICA, em ato público, sendo dado conhecimento aos licitantes habilitados
do local, data e horário da respectiva sessão.
7.5. Cumpridas todas as formalidades legais referentes à HABILITAÇÃO, serão abertos os
envelopes nº 02- "'PROPOSTA TÉCNICA" das empresas HABILITADAS, sendo
DESCLASSIFICADAS as propostas que não atenderem as exigências contidas no Item 5 deste
Edital.
7.5.1. As PROPOSTAS TÉCNICAS serão devidamente rubricadas pelos membros da Comissão e
representantes credenciados presentes na sessão de abertura dos envelopes, e, depois de
examinadas, serão juntadas ao processo.
7.5.2. Uma vez decorrido o prazo legal do julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS, e desde que
sem interposição de recursos ou por desistência expressa, ou ainda, após o julgamento dos
recursos interpostos, sendo tudo consignado em ata, reunir-se-á a Comissão para abertura dos
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envelopes nº 03- “PROPOSTA COMERCIAL”, em ato público, sendo dado conhecimento aos
licitantes habilitados do local, data e horário da respectiva sessão.
7.6. Uma vez abertas as PROPOSTAS COMERCIAIS, estas serão tidas como imutáveis e
acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou
omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste
Edital.
7.7. Após a fase de HABILITAÇÃO não cabe desistência das PROPOSTAS, salvo por motivo
justo, decorrente de fato superveniente, e, desde que aceito pela Comissão.
8 - PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E PROPOSTAS COMERCIAIS:
A) PROPOSTA TÉCNICA:
As Propostas Técnicas das empresas licitantes serão examinadas, preliminarmente, quanto ao
atendimento das condições estabelecidas neste Edital. Verificado o atendimento às mesmas,
proceder-se-á a análise, exame e julgamento dos quesitos de Avaliação da Proposta Técnica,
levando-se em conta a consistência, a coerência e a compatibilidade de seu conteúdo com o
buscado pela Administração, observando-se sempre o disposto neste Edital e seus Anexos. A
Proposta Técnica terá pontuação variando de 0 (zero) a 200 (cem) pontos, observados os seguintes
critérios:
QUESITO 1 - Qual o tempo de constituição da empresa?
O item será avaliado de acordo com a data de constituição constante da empresa constante do
cartão CNPJ da mesma, a ser consultado no site da Receita Federal
A

15 anos ou mais

20 pontos

B

10 a 14 anos

14 pontos

C

05 a 09 anos

08 pontos

D

01 a 04 anos

01 ponto

E

até 01 ano

0 pontos

QUESITO 2 - Possui a empresa atuação direta na capacitação de servidores, em matérias
relacionadas ao objeto do certame, via realização seminários, palestras, workshops?
O item será avaliado de acordo com declaração da licitante, acompanhada de documentação
comprobatória da realização dos eventos (na sede da licitante ou em outro local devidamente
identificado)
A

20 ou mais eventos

20 pontos

B

11 a 19 eventos

14 pontos

C

02 a 10 eventos

08 pontos

D

01 evento

01 ponto

E

Nenhum evento

0 pontos
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QUESITO 3 - Possui a empresa, em sua equipe técnica, profissional(is) com formação em
Administração de Empresas, regularmente inscrito(s) no Conselho Regional de Administração,
para atendimento técnico da proponente, emissão orientações e pareceres?
O item será avaliado de acordo com declaração da licitante, com concordância e assinatura dos
indicados, acompanhada de documentação comprobatória de inscrição no referido órgão.
A
06 ou mais profissionais
15 pontos
B

04 a 05 profissionais

10 pontos

C

02 a 03 profissionais

05 pontos

D

01 profissional

01 ponto

E

Nenhum profissional

0 pontos

QUESITO 4 - Possui a empresa, em sua equipe técnica, profissional(is) com formação em
Ciências Jurídicas e Sociais, sendo Advogado devidamente inscrito(s) na Ordem dos Advogados
do Brasil, para atendimento técnico da proponente, emissão orientações e pareceres?
Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, com concordância e assinatura dos
indicados, acompanhada de documentação comprobatória de inscrição no referido órgão.
A
15 ou mais profissionais
15 pontos
B

11 a 14 profissionais

10 pontos

C

06 a 10 profissionais

05 pontos

D

01 a 05 profissionais

01 ponto

E

Nenhum profissional

0 pontos

QUESITO 5 - Possui a empresa, em sua equipe técnica, profissional(is) com formação em
Ciências Contábeis/Contabilidade, devidamente inscrito(s) no Conselho Regional de
Contabilidade, para atendimento técnico da proponente, emissão orientações e pareceres?
Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, com concordância e assinatura dos
indicados, acompanhada de documentação comprobatória de inscrição no referido órgão.
A
09 ou mais profissionais
15 pontos
B

05 a 08 profissionais

10 pontos

C

02 a 04 profissionais

05 pontos

D

01 profissional

01 ponto

E

Nenhum profissional

0 pontos

QUESITO 6 - Possui a empresa, em sua equipe técnica, profissional(is) com formação em
Economia, devidamente inscrito(s) no Conselho Regional de Economia, para atendimento técnico
da proponente, emissão orientações e pareceres?
Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, com concordância e assinatura dos
indicados, acompanhada de documentação comprobatória de inscrição no referido órgão.
A
06 ou mais profissionais
15 pontos
B

02 a 05 profissionais

07 pontos
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C

01 profissional

01 ponto

D

Nenhum profissional

0 pontos

QUESITO 7 - Possui a empresa, em sua equipe técnica, profissional(is) com formação em PósGraduação Estrictu Sensu (mestrado) nas áreas de Administração, Contabilidade, Economia e
Direito, em matérias relacionadas ao objeto do certame?
Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, com concordância e assinatura dos
indicados, acompanhada de documentação comprobatória da formação.
A
05 ou mais profissionais
10 pontos
B

02 a 04 profissionais

05 pontos

C

01 profissional

01 ponto

D

Nenhum profissional

0 pontos

QUESITO 8 - Possui a empresa, em sua equipe técnica, profissional(is) com formação em PósGraduação Estrictu Sensu (doutorado) nas áreas de Administração, Contabilidade, Economia e
Direito, em matérias relacionadas ao objeto do certame?
Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, com concordância e assinatura dos
indicados, acompanhada de documentação comprobatória de formação.
A
02 ou mais profissionais
10 pontos
B

01 profissional

05 pontos

C

Nenhum profissional

0 pontos

QUESITO 9 - Possui a empresa, em sua equipe técnica, profissional(is) com formação em PósGraduação Lato Sensu (especialização) nas áreas de Administração, Contabilidade, Economia e
Direito, em matérias relacionadas ao objeto do certame?
Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, com concordância e assinatura dos
indicados, acompanhada de documentação comprobatória de formação.
A
15 ou mais profissionais
20 pontos
B

10 a 14 profissionais

15 pontos

C

05 a 09 profissionais

10 pontos

D

01 a 04 profissionais

01 ponto

E

Nenhum profissional

0 pontos

QUESITO 10 - Há Estudos, Artigos e/ou Pareceres relacionados às matérias objeto deste certame,
publicados em jornais, revistas e sites especializadas, cujo autor / co-autor seja por profissional(is)
membro(s) da equipe técnica indicada pela proponente?
Item a ser comprovado mediante declaração da licitante, acompanhada de documentação
comprobatória da íntegra da publicação, e, sua fonte
A
50 ou mais estudos, artigos e/ou pareceres publicados
20 pontos
B

30 a 49 estudos, artigos e/ou pareceres publicados

17 pontos

C

15 a 29 estudos, artigos e/ou pareceres publicados

10 pontos
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D

Até 14 estudos, artigos e/ou pareceres publicados

01 ponto

E

Nenhum estudo, artigo e/ou parecer

0 pontos

QUESITO 11 - Há Livros (incluindo obras literárias coletivas) relacionados às matérias objeto
deste certame, cuja autoria / co-autoria seja de profissional(is) membro(s) da equipe técnica
indicada pela proponente?
Item a ser comprovado mediante apresentação de documentação comprobatória consistente na
capa e contracapa do exemplar
A
15 ou mais obras
30 pontos
B

10 a 14 obras

20 pontos

C

02 a 09 obras

10 pontos

D

01 obra

01 ponto

E

Nenhuma obra

0 pontos

Observações:
1 - Somente serão pontuados títulos e publicações pertinentes aos campos objeto da presente
licitação, ou seja, Contabilidade, Direito, Administração, e, Economia.
2 - Não serão pontuados pareceres e artigos publicados em revistas editadas pela própria licitante,
ou ainda, livros na mesma condição.
3 - Os pontos serão computados uma única vez, por quesito, por profissional, podendo o mesmo
pontuar em um único quesito ou em todos sem que prejudique a pontuação da licitante.
4 - Com relação aos pareceres e artigos bem como livros publicados, cada um deles, quando de
autoria de mais de um dos membros da equipe técnica, será pontuado uma única vez.
5 - Serão consideradas classificadas tecnicamente as propostas que atingirem nota maior ou igual
a 100 (cem) pontos, corresponde a 50% (cinquenta por cento) da pontuação técnica máxima
possível da proposta, estimada em 200 (duzentos) pontos.
6 - Os quesitos não comprovados importarão na atribuição de Nota Zero no item.

8.4. PONTUAÇÃO TÉCNICA e ÍNDICE TÉCNICO
8.4.1. A pontuação total da Proposta Técnica será apurada por meio da soma dos pontos obtidos
nos
quesitos
QUALIDADE
TÉCNICA DA
PROPOSTA;
QUALIFICAÇÃO
OPERACIONAL e, QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.
8.4.2. Após a atribuição da pontuação técnica, será apurado o Índice Técnico da Proposta,
mediante divisão da nota técnica da proposta em exame pela pontuação da proposta que obteve a
maior pontuação, conforme demonstra a fórmula a seguir:
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ITP = PTE
PMPT
onde:
ITP = Índice Técnico da Proposta
PTE = Proposta Técnica em Exame
PMPT = Proposta de Maior Pontuação Técnica
8.4.2.1. O índice técnico apurado poderá ser composto de apenas duas casas decimais,
desprezando-se a fração remanescente.

B) PROPOSTAS COMERCIAIS
8.5. Para o julgamento das Propostas Comerciais, serão considerados os valores efetivamente
propostos pelas empresas licitantes. Será apurado o Índice de Preço da Proposta, mediante divisão
da proposta de menor preço ofertado pela proposta do preço em exame, conforme demonstra a
fórmula a seguir:
IPP = PMP
PPE
onde:
IPP = Índice de Preço da Proposta
PMP = Proposta de Menor Preço
PPE = Preço da Proposta em Exame
9 - JULGAMENTO DO CERTAME
9.1. A presente Concorrência Pública será julgada pela Comissão, designada de acordo com inciso
III do Artigo 38 da Lei Federal 8.666/93, pelo critério de técnica e preço.
9.1.1. A classificação final das licitantes no certame far-se-á por critério decrescente,
considerando-se as notas obtidas de acordo a Média Ponderada (MP) das valorizações dos Índices
Técnicos e Índices de Preço, para a qual será aplicada a seguinte fórmula:

FÓRMULA DA MÉDIA PONDERADA:
MP = ITP x (7) + IPP x (3)
onde:
MP = Média Ponderada
ITP = Índice Técnico da Proposta
IPP = Índice de Preço da Proposta
9.2. Serão desclassificadas as propostas comerciais que:
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a) As propostas que não atendam as exigências deste Edital;
b) As propostas com preços superiores ao estimado pela Administração;
9.3. Não será levada em conta qualquer oferta de vantagens não previstas no Edital, nem preços ou
vantagens baseados nas ofertas dos demais licitantes.
9.4. No caso em que a Comissão constate erros numéricos nas PROPOSTAS COMERCIAIS,
serão procedidas as correções necessárias para apuração dos erros globais, obedecidas as seguintes
disposições:
9.4.1. Havendo divergências entre o global registrado sob forma numérica e o valor apresentado
por extenso, prevalece este último.
9.5. Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais proponentes, e, depois de
obedecido ao disposto no Parágrafo 2º, do Artigo 3º da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, será a
licitação decidida entre as proponentes empatadas, por sorteio, em ato público, para qual todos os
licitantes serão convocados.
9.6. Ultrapassada a fase de HABILITAÇÃO dos concorrentes, e após abertas as propostas, não
cabe desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento, nos termos do parágrafo 5º, do artigo 43 das
Leis Federais nºs 8.666/93, 8.883/94 e 9.648/98.
9.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administração poderá fixar aos licitantes, a seu critério, o prazo de oito (8) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que
determinaram a inabilitação ou a desclassificação, conforme artigo 48, parágrafo único, da Lei
Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 8.883/94.
9.8. Será assegurado, como critério de desempate, quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, a preferência pela contratação para
essas empresas, conforme estabelecido nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/2006 Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas, nos termos estabelecidos nos itens abaixo:
9.8.1. Na presente licitação, por ser do tipo técnica e preço, o direito de preferência preconizado
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente será exercido se houver empate na nota final,
resultante da ponderação entre os fatores técnica e preço.
9.8.2. Se houver microempresas ou empresas de pequeno porte cujas notas finais, resultantes da
técnica e do preço, não sejam inferiores a 10% da melhor nota final, a que tiver oferecido a
melhor proposta fará jus ao direito de preferência.
9.8.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta
de preços, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo
de eventual recurso interposto.
9.8.4. Ocorrendo o empate, na forma do item 9.8.1, proceder-se-á da seguinte forma:
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9.8.4.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da Nota Final inferior em até
10% (dez por cento) da proposta melhor classificada, pela ordem decrescente, poderá apresentar
no prazo de 05 (cinco) dias nova proposta de preços, por escrito e de acordo com disposto neste
edital, de tal modo que a Nota Final fique superior àquela considerada, até então, de maior Nota
Final, situação em que será declarada vencedora do certame.
9.8.4.2. Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior,
não apresentar nova proposta de preços que resulte nota final superior a maior nota final até então,
será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte
remanescentes, que se enquadrarem nas hipóteses do item 9.8.4.1, a apresentação de nova
proposta comercial, no prazo e na forma prevista no referido item.
9.8.4.3. Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com proposta de
preços com valores iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão
convocadas para a apresentação de nova proposta de preços, na forma dos itens anteriores.
9.8.4.4. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências acima
edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da Nota Final obtida no certame.
9.8.4.5. Na hipótese de não utilização do direito de preferência por parte das Microempresas ou
Empresas de Pequeno porte, nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta inicialmente vencedora do certame.
9.9. Caso não existam Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte na situação prevista no item
9.8 e duas ou mais licitantes apresentem notas iguais, o desempate será feito com base nos
critérios do § 2º, do artigo 3º, da lei federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações.
9.10. Prevalecendo o empate, será feito sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes
classificadas serão convocadas, na forma do § 2º, do artigo 45, da mesma lei, mediante publicação
na forma da lei.
10 - FORMA DE COMUNICAÇÃO
10.1. O resultado do julgamento de HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA
COMERCIAL será publicado na Imprensa Local ou no Diário Oficial do Estado de São Paulo e
comunicado via fax ou e-mail aos licitantes.
10.2. A partir da data da comunicação, os autos do processo estarão com vista franqueada aos
interessados, no mesmo local onde os envelopes foram abertos, no horário das 08h00min às
11h30min e das 13h00min às 16h00min, em dias úteis, sendo OBRIGADA a sua solicitação
formal.
10.3. A comunicação de interposição e do resultado do julgamento de eventuais recursos será feita
pela Comissão, por escrito a todas as licitantes.
11 - RECURSOS
11.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital de licitação, conforme previsto no
Parágrafo 1º do artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93 e Leis Federais nºs 8.883/94 e 9.6498/98, por
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até cinco (5) dias úteis antes da
data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e
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responder a impugnação em até três (3) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo
1º do artigo 113, da citada Lei.
11.2. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital desta licitação perante a Administração o
licitante que não o fizer até o segundo (2º) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação.
11.3. Da HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO, do julgamento das propostas e adjudicação, da
anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato e aplicação das penalidades de
advertência, suspensão temporária ou multa, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
11.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que tendo apresentado
documentação para HABILITAÇÃO e para as PROPOSTAS nesta licitação, venha, após
julgamento que lhe seja desfavorável, a apontar irregularidades em suas disposições.
11.5. Se das decisões da Comissão não couber recurso hierárquico, poderá o interessado oferecer
representação, no mesmo prazo, contado da intimação da decisão.
11.6. Terá efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de habilitação ou inabilitação do
licitante e julgamento das propostas, conforme artigo 109, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93
e Leis Federais nºs 8.883/94 e 9.648/98.
12 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
12.1. Satisfeitas todas as fases legais e após o prazo de interposição de recursos, o resultado será
submetido à homologação e a adjudicação.
13 - DAS PENALIDADES
13.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Concorrência Pública serão aplicadas ao
inadimplente, conforme o caso, as sanções previstas nos artigos nºs 86, 87 e 88 das Leis Federais
nºs 8.666/93, 8.883/94 e 9.648/98, ou seja:
13.1.1. Advertência;
13.1.2. Multas moratórias:
13.1.2.1 De R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por dia de atraso no atendimento a consulta
solicitada formalmente pela Administração;
13.1.2.2. De um por cento (1%) do valor da prestação mensal por dia de atraso no cumprimento do
cronograma de execução, até o máximo de trinta (30) dias, quando se avaliará a inexecução
contratual;
13.1.3. Multas pela inexecução parcial ou total:
13.1.3.1. Pela inexecução parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Cajuru poderá impor
multas de até 2% (dois por cento) do valor do contrato;
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13.1.3.2. Pela inexecução total, a multa poderá ser de até 20% (vinte por cento) do valor do
contrato;
13.1.4. Suspensão temporária de participar em licitação; e,
13.1.5. Impedimento de contratar com a Administração por até 2 (dois) anos;
13.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto
perdurarem os motivos da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
13.2. Independente da aplicação das multas pecuniárias, sempre precedida da garantia de ampla
defesa à contratada, ficará a infratora sujeita às penalidades administrativas previstas em lei.
13.3. A aplicação das penalidades previstas no presente Edital e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, não exonera o inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato
ensejar.
13.4. A aplicação de qualquer penalidade prevista na presente Concorrência Pública não exclui a
possibilidade da aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993.
13.5. As importâncias relativas às multas serão pagas, pela licitante a ser contratada, após a
respectiva notificação, no prazo que lhe for assinalado. Se o valor da multa ou indenização devida
não for recolhido conforme determinado pela Administração, será automaticamente descontado da
primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus a partir da daquela data, acrescido de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.
14 - CONTRATAÇÃO
14.1. A contratação, objeto desta Concorrência Pública será efetuada mediante contrato, com
prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, conforme minuta constante no
Anexo V, podendo sofrer prorrogações mediante acordo entre as partes e nos limites da lei.
14.2. Homologado o parecer da Comissão e adjudicado o objeto licitado, por publicação em jornal
de publicação oficial, será convocada a vencedora da licitação para, dentro do prazo de cinco (5)
dias úteis, assinar o termo do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sofrendo, as
penalidades a que alude o artigo 81 da Lei Federal 8.666/93 e as Leis Federais nºs 8.883/94 e
9.648/98. O não comparecimento implicará desistência da adjudicatária pela contratação,
aplicando-se-lhe as penalidades cabíveis previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e Leis Federais nºs
8.883/94 e 9.648/98.
14.2.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, por escrito,
aceito pela Administração.
14.3. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a Administração poderá, a seu exclusivo
critério, cancelar a presente Concorrência Pública ou chamar a licitante imediatamente melhor
classificada, com ela celebrando contrato desde que aceitas as mesmas condições oferecidas pela
licitante vencedora, inclusive quanto aos preços propostos.
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14.4. Se não houver convocação, decorridos 60 (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 e Leis Federais nºs 8.883/94 e 9.648/98.
14.5. A assinatura do Contrato poderá ser feita por Procuração, devidamente autenticada, e
outorgada por pessoa com poderes expressos para assinar o contrato.
15 - OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA
15.1. Obriga-se a licitante vencedora do certame a executar os serviços, objeto do Contrato, de
acordo com as instruções e com os planos de trabalho em consonância com o conteúdo de sua
proposta apresentada na presente licitação.
15.2. Deverá apresentar mensalmente relatório pormenorizado de atendimentos prestados,
demonstrando aqueles realizados no período, o tempo demandado para cada evento, bem como
matéria, ocorrência, e servidor que o requereu, este último no caso das orientações consultivas.
15.3. Deverá realizar atendimento exclusivamente aos servidores e agentes estritamente
autorizados pela Prefeitura, que fornecerá os nomes e cargos dos mesmos quando da assinatura do
instrumento de contrato, e, sempre que necessário o for.
15.4. Deverá reforçar ou substituir os seus recursos de equipamentos ou pessoal, se for constatada
a sua inadequação para realizar os serviços, de acordo com o cronograma, nas suas etapas básicas
intermediárias.
15.5. Deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da
licitação.
15.6. Deverá manter durante toda a execução contratual, profissionais habilitados e capacitados à
prestação dos tais serviços, observado o disposto no § 10, do artigo 30, da Lei 8.666/93.
15.7. Deverá responder a exclusivamente a demandas efetuadas e pertinentes às matérias objeto do
presente certame.
16 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. O objeto do presente certame, descrito no item 1 deste Edital será contratado pelo regime de
empreitada por preço global.
16.2. O cronograma de desembolso máximo por mês civil é o constante do Anexo II, o qual é
parte integrante deste Edital.
16.3. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados no prazo de até 20 dias corridos, após a
data de emissão da Nota Fiscal referente à entrega dos serviços, solicitados pela Contratante,
relativos ao mês de prestação de serviços, precedidos da apresentação e aceitação das respectivas
Notas Fiscais, através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada.
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16.3.1. No caso de atraso no pagamento, além do prazo estipulado no item 16.3., acima, fica
estipulada a correção monetária pelo índice do INPC (IBGE) entre a data do adimplemento das
obrigações e a do efetivo pagamento, acrescendo-se-lhes multa de dois por cento (2%).
16.3.2. Para fins de recebimento de seu crédito, a contratada deverá apresentar, sempre que
solicitado, prova de regularidade previdenciária (CND União) e para com o FGTS (CRF), em face
do disposto no § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal e § 2º, do artigo 71, da Lei Federal nº
8.666/93.
16.4. Os pagamentos serão liberados desde que os serviços tenham sido totalmente concluídos e
aceitos, pelo setor técnico da Contratante, via análise dos relatórios apresentados pela contratada.
16.5. Havendo falhas ou irregularidades técnicas na execução dos serviços, todo e qualquer
pagamento devido à Contratada permanecerá sustado, até o integral cumprimento da obrigação,
sem prejuízo da aplicação das demais sanções contratuais.
16.6. Os serviços realizados com atraso, devido à força maior, na forma do artigo 393 do Código
Civil, serão pagos, sem a incidência ou aplicação de multas à Contratada, mediante a apresentação
de justificativa, por escrito, desde que aceita e aprovada pelo setor técnico da Contratante.
16.7. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à
Contratada, achando-se nele compreendidos e diluídos todos os tributos, que incidirem sobre a
execução do objeto, as despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, equipamentos,
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à perfeita e adequada execução do objeto deste
contrato.
16.8. As condições contratuais relativas à forma de pagamento dos preços poderão ser alteradas,
em face da superveniência de norma federal sobre a matéria.
17 - REAJUSTE
17.1. Nos termos da legislação vigente, os preços serão reajustáveis a cada 12 (doze) meses, salvo
a hipótese de alteração legal, caso em que os preços serão reajustados no menor período possível,
pela variação do INPC-IBGE, tomando-se por mês base para cálculo o da entrega das propostas.
18 - DA EXECUÇÃO E DOS PRAZOS
18.1. Os serviços consistentes deste objeto serão prestados mensalmente, pelo período de 12
meses, podendo ser prorrogados nos termos da Lei 8666/93 e de acordo com o termo de referência
anexo a este processo.
18.2. A Administração designará servidor para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, o
qual deverá receber definitivamente os serviços, dispensado o recebimento provisório por se tratar
de serviços profissionais. O recebimento se fará mediante recibo e a cada mês.
18.3. Os serviços deverão se iniciar com a vigência do contrato e deverão ser prestados durante
todo o período de execução contratual.
19 - INFORMAÇÕES

21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ESTADO DE SÃO PAULO
19.1. Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o presente Edital e seus anexos, nos dias
úteis, no horário das 08h00min às 17h00min, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Cajuru, sito à Largo São Bento, nº 985 – Centro, podendo adquiri-lo junto ao Departamento de
Compras e Licitações, no mesmo endereço ou ainda, através de “download” junto a “home page”
desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cajuru.sp.gov.br , as dúvidas
poderão ser esclarecidas, durante o período preliminar que antecede a abertura desta licitação, cuja
documentação será regularmente arquivada no processo próprio.
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. A proponente vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, a juízo da Administração, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento), conforme artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93.
20.2. Esta Concorrência Pública deverá ser anulada se ocorrer ilegalidade no seu processamento
ou julgamento e poderá ser revogada a juízo exclusivo da Administração, caso seja julgada
inoportuna ou inconveniente ao interesse público, devidamente justificado.
20.3. A simples participação das licitantes, caracterizada pela apresentação da proposta, implicará
na sujeição das mesmas a todas as exigências e condições estabelecidas nesta Concorrência
Pública.
20.4. As licitantes responderão pela veracidade e autenticidade dos documentos e proposta que
apresentarem.
20.5. Todas as condições de habilitação deverão manter-se presentes durante toda a vigência do
contrato a ser firmado.
20.6. Não será admitida a participação de consórcio.
20.7. As disposições deste Edital, no que couber, farão parte integrante do contrato a ser celebrado
com a licitante-vencedora, independentemente de traslados ou transcrições.
21 - DOS ANEXOS
21.1. Os documentos adiante relacionados são parte integrante deste Edital e deverão ser
rigorosamente observados, tanto na fase de proposta como na contratual:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Cronograma de desembolso máximo por mês civil e Planilha de
orçamento estimado;
ANEXO III – Declaração para fins de atendimento ao disposto no item 4.6;
ANEXO IV – Declaração para fins de atendimento ao disposto no item 4.7;
ANEXO V – Minuta de contrato.
ANEXO VI – Declaração de Micro Empresa e/ou Empresa de Pequeno Porte.
ANEXO VII – Modelo de Proposta

22 - DO FORO
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22.1. As partes elegerão o Foro da Cidade e Comarca de Cajuru, Estado de São Paulo, para
qualquer procedimento administrativo ou judicial decorrente do processamento desta licitação e
do cumprimento do contrato dela originado.

Cajuru, 23 de março de 2018.

______________________
JOÃO BATISTA RUGGERI RÉ
PREFEITO MUNICIPAL

23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO

1. DO OBJETO
1.1- O objeto da presente licitação é a escolha da melhor proposta para a prestação de serviços
técnicos multiprofissionais em gestão pública, consistentes na orientação governamental
preventiva e consultiva para a Administração Municipal, nas áreas de Planejamento, Programação
Orçamentária, Análise Financeira; Contabilidade, Orçamento, Diretrizes Orçamentárias, Plano
Plurianual, Execução Orçamentária; Pessoal, Recursos Humanos e Previdência; Organização
Administrativa e Serviços Públicos; Compras Governamentais, Licitações e Contratos
Administrativos; Bens Patrimoniais; Tributos; Terceiro Setor; Meio Ambiente; Transparência dos
Atos Municipais.
1.2- Os serviços técnicos de orientação governamental preventiva e consultiva consistirão na
execução das seguintes atividades pela empresa contratada:
1.2.1- Orientação Governamental Preventiva:
1.2.1.1- Emissão de notas de orientação escritas acerca de matérias das áreas objeto deste
certame, necessárias ao conhecimento dos integrantes do corpo técnico da Prefeitura
Municipal, e, úteis ao processo gerencial e de tomada de decisões.
1.2.1.2- Orientação pessoal aos integrantes do corpo técnico da Prefeitura Municipal em matérias
relacionadas às previstas objeto, via reuniões de trabalho, eventos de capacitação e atualização,
seminários, workshops, simpósios, promovidos pela empresa contratada.
1.2.2- Orientação Governamental Consultiva:
1.2.2.1- Emissão de pareceres escritos e/ou por meio dos sistemas de comunicação eletrônica (email), acerca de questões formuladas por integrantes do corpo técnico da Prefeitura Municipal, e
por ela credenciados, nas áreas objeto deste certame.
1.2.2.2- Atendimento direto de consultas acerca de assuntos relacionados às áreas previstas no
item 1.1 deste Anexo, por meio dos sistemas de comunicação telefônica, sempre que solicitado
por tais meios pelos integrantes do corpo técnico da Prefeitura Municipal, e por ela credenciados.
1.2.2.3- Atendimento a consultas diretas presenciais, para a discussão e resolução de problemas
relativos às áreas objeto do contrato, com integrantes do corpo técnico da Prefeitura Municipal,
mediante prévio agendamento e participação da equipe técnica especializada da empresa
contratada, na sua sede, ou em casos específicos, na sede da Administração.
2. JUSTIFICATIVA
A Prefeitura Municipal, em sua atual Administração, segue na busca do alcance de sua missão,
desenvolvendo com seu corpo técnico o complexo trabalho de gestão da máquina administrativa,
todavia, com necessidades de estrutura e pessoal que vem sendo equacionadas ao longo do tempo.
Os processos de trabalho da Administração Municipal, no entanto, em que pese todo o esforço de
sua administração, carecem de uma atualização que contribua para a tomada de decisões eficientes
e eficazes, de acordo com as mais modernas práticas de Administração Pública.
O aprimoramento da gestão na Prefeitura Municipal, rumo ao alcance de sua missão requer os
seus processos de trabalho seguros, definidos, melhorados, atualizados, otimizados e em
conformidade com as normas e jurisprudência que regem as mais variadas áreas de atuação do
Poder Público.
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A contratação de uma empresa especializada em gestão pública é vista como uma interessante
opção, permitindo um olhar externo útil na identificação de dificuldades do corpo técnico nos mais
diversos tipos de demanda do dia-a-dia, e na proposição de orientações seguras, superando
dificuldades históricas intrínsecas à nossa atuação.
Trará maior eficiência nas rotinas. Propiciará o respaldo nas demandas das mais diversas
secretarias e departamentos vinculados para as demais áreas da Administração Municipal, via
orientações de natureza integrada, considerando as boas práticas de Gestão Pública nas áreas da
Contabilidade, Administração, Jurídica e Econômica.
Sendo assim, busca-se contratação de serviços multidisciplinares especializados nas áreas acima,
de modo a fazer gerir a máquina administrativa da Prefeitura Municipal, favorecendo o
comprometimento com a interligação das ações internas a fim de promover a tomada de decisões
eficientes e seguras em curto e médio prazo, para o fiel atendimento de todas as normas legais
aplicáveis, inclusive aquelas relacionadas às normas de contabilidade aplicadas ao setor público,
Plano de Contas Único, licitações e contrato, recursos humanos, dentre outras, além das
instruções, resoluções e determinações legais e do Tribunal de Contas do Estado que regem a
matéria.
Os serviços objetivados deverão ser prestados ao corpo técnicos dos setores internos envolvidos
com a execução das atividades e gerenciamento da máquina administrativa, bem como ao
assessoramento dos mesmos, via remessa de orientações pertinentes à matéria.
3. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO DO OBJETO:
3.1- A prestação dos serviços se iniciará a partir da vigência do contrato, devendo ser observadas
as seguintes condições quando de sua execução:
3.1.1- Estima-se que para fins de atendimento ao disposto nos itens 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1
e 1.2.2.3, a empresa contratada mantenha disponibilidade para o atendimento da carga horária
mensal de até 20 (vinte) horas.
3.1.2- Para fins do disposto no item 1.2.2.2, deverá a empresa contratada manter disponibilidade
para a realização de atendimentos num total de até 20 (vinte) eventos/mês.
3.2- As consultas escritas, bem como as consultas diretas serão formuladas pela Prefeitura à
empresa contratada em dias úteis, das 8h00 às 17h00, por integrantes de seu corpo técnico
devidamente credenciados quando da assinatura do instrumento de contrato, devendo para tanto, a
empresa informar os meios de contato cabíveis (carta, telefone, fax, e-mail, etc).
3.3- O atendimento às demandas descritas no item 1.2.2.1, deverá ser prestada por escrito, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, e endereçada sempre ao Gabinete do Prefeito, ressalvados os
casos complexos cuja complexidade exija maior prazo.
3.4- As respostas a consultas diretas deverão ocorrer de forma imediata quando orais e no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis quando demandarem maiores esclarecimentos, ressalvados os casos
complexos que exija maior prazo.
3.5- Para fins de atendimento ao objeto deste certame, a Prefeitura Municipal apresentará à
empresa contratada, formalmente, quando da assinatura do instrumento de ajuste, relação os
servidores credenciados a formular consultas.
4- PREÇO DE ACEITABILIDADE MÁXIMA
O preço de aceitabilidade máxima para a presente licitação é de R$ 14.900,00 mensal (catorze mil
novecentos reais) e foi estabelecido com base na média entre pesquisas de preço efetuadas junto
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ao mercado, anexadas ao presente processo. Serão desclassificadas as propostas com preços
globais superiores ao estabelecido.

Cajuru, 23 de março de 2018.

______________________
JOÃO BATISTA RUGGERI RÉ
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO II
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR MÊS CIVIL E
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMADO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
A Prefeitura Municipal de Cajuru prevê um pagamento estimado mensal de R$ 10.875,00 (dez mil
oitocentos e setenta e cinco reais).

PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMADO

Serviço
Técnico de

Serviços multiprofissionais de
orientação
à
gestão
governamental

Número
máximo
de horas
por mês

Valor estimado
da hora

Valor estimado da
despesa/mês

20 horas

R$ 543,75

10.875,00

TOTAL MENSAL

R$ 10.875,00

Serviços prestados
Serviços multiprofissionais de
orientação
à
gestão
governamental
TOTAL

Valor estimado/mês

Valor estimado/12 meses

R$ 10.875,00

R$ 130.500,00

R$ 10.75,00

R$ 130.500,00

Cajuru, 23 de março de 2018.
______________________
JOÃO BATISTA RUGGERI RÉ
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO III - DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal da Cajuru - SP
Ref: Concorrência Pública nº 01/2018
Finalidade: Atendimento ao disposto no item 4.6. do Edital

DECLARAÇÃO

............................., inscrita no CNPJ N.º : ............................. com sede na (endereço
completo:)........................., ......., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)....................
infra-assinado(a), portador(a) da Carteira de Identidade n.º ................. e do CPF/MF n.º
....................., DECLARA, para todos e devidos fins de direito, que não emprega menores de
dezoito (18) anos para realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega
menores de dezesseis (16) anos, ressalvada a condição de aprendiz aos maiores de quatorze (14)
anos.

______________, _____ de ________________ de 20__.

___________________________________________
(Responsável pela empresa)
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal da Cajuru - SP
Ref: Concorrência Pública nº 01/2018
Finalidade: Atendimento ao disposto no item 4.7. do Edital

............................., inscrita no CNPJ N.º : ............................. com sede na (endereço
completo:)........................., ......., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)....................
infra-assinado(a), portador(a) da Carteira de Identidade n.º ................. e do CPF/MF n.º
....................., DECLARA, para todos e devidos fins de direito, que se sujeitará às normas do
Edital da licitação em epígrafe, à Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais nºs
8.883/94 e 9.648/98, bem como às demais Leis, decretos, portarias e resoluções, cujas normas
incidam sobre a citada licitação.

__________________, _____ de ________________ de 20___.

___________________________________________
(Responsável pela empresa)
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ANEXO V

** MINUTA DE CONTRATO **
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços multiprofissionais em gestão
pública, consistentes na orientação governamental preventiva e consultiva para a Administração
Municipal de acordo com o termo de referência anexo ao edital.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO CAJURU, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Rua Largo São Bento, nº985, inscrita no CNPJ/MF sob nº
45.227.337/0001-74, neste ato representado por seu Prefeito, JOÃO BATISTA RUGGERI RÉ,
brasileiro, casado, empresário, residente domiciliado nesta cidade, a seguir denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ......................................., com sede na
...................., inscrita no CNPJ/MF sob nº ................, representada por ..........., a seguir
denominada CONTRATADA, tendo entre si justos e contratadas a realização do objeto descrito
na Concorrência Pública nº 01/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
multiprofissionais em gestão pública, consistentes na orientação governamental preventiva e
consultiva para a Administração Municipal, tudo conforme discriminação contida no Edital e
Anexos da Concorrência Pública 01/2018, os quais passam a fazer parte integrante deste
procedimento.
1.1- O objeto da presente licitação é a escolha da melhor proposta para a prestação de serviços nas
áreas de Planejamento, Programação Orçamentária, Análise Financeira; Contabilidade,
Orçamento, Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, Execução Orçamentária; Pessoal,
Recursos Humanos e Previdência; Organização Administrativa e Serviços Públicos; Compras
Governamentais, Licitações e Contratos Administrativos; Bens Patrimoniais; Tributos; Terceiro
Setor; Meio Ambiente; Transparência dos Atos Municipais.
1.2- Os serviços técnicos de orientação governamental preventiva e consultiva consistirão na
execução das seguintes atividades pela empresa contratada:
1.2.1- Orientação Governamental Preventiva:
1.2.1.1- Emissão de notas de orientação escritas acerca de matérias das áreas objeto deste certame,
necessárias ao conhecimento dos integrantes do corpo técnico da Prefeitura Municipal, e,
úteis ao processo gerencial e de tomada de decisões.
1.2.1.2- Orientação pessoal aos integrantes do corpo técnico da Prefeitura Municipal em matérias
relacionadas às previstas objeto, via reuniões de trabalho, eventos de capacitação e atualização,
seminários, workshops, simpósios, promovidos pela empresa contratada.
1.2.2- Orientação Governamental Consultiva:
1.2.2.1- Emissão de pareceres escritos e/ou por meio dos sistemas de comunicação eletrônica (email), acerca de questões formuladas por integrantes do corpo técnico da Prefeitura Municipal, e
por ela credenciados, nas áreas objeto deste certame.
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1.2.2.2- Atendimento direto de consultas acerca de assuntos relacionados às áreas previstas no
item 1.1 deste Anexo, por meio dos sistemas de comunicação telefônica, sempre que solicitado
por tais meios pelos integrantes do corpo técnico da Prefeitura Municipal, e por ela credenciados.
1.2.2.3- Atendimento a consultas diretas presenciais, para a discussão e resolução de problemas
relativos às áreas objeto do contrato, com integrantes do corpo técnico da Prefeitura Municipal,
mediante prévio agendamento e participação da equipe técnica especializada da empresa
contratada, na sua sede, ou em casos específicos, na sede da Administração.
CLÁUSULA 2 - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE
ATENDIMENTO DO OBJETO – O regime de execução do objeto deste contrato é o de
empreitada por preço global.
2.1- A prestação dos serviços se iniciará a partir da vigência do contrato, devendo ser observadas
as seguintes condições quando de sua execução:
2.1.1- Estima-se que para fins de atendimento ao disposto nos itens 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1
e 1.2.2.3, a empresa contratada mantenha disponibilidade para o atendimento da carga horária
mensal de até 20 (vinte) horas.
2.1.2- Para fins do disposto no item 1.2.2.2, deverá a empresa contratada manter disponibilidade
para a realização de atendimentos num total de até 20 (vinte) eventos/mês.
2.2- As consultas escritas, bem como as consultas diretas serão formuladas pela Prefeitura à
empresa contratada em dias úteis, das 8h00 às 17h00, por integrantes de seu corpo técnico
devidamente credenciados quando da assinatura do instrumento de contrato, devendo para tanto, a
empresa informar os meios de contato cabíveis (carta, telefone, fax, e-mail, etc).
2.3- O atendimento às demandas descritas no item 1.2.2.1, deverá ser prestada por escrito, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, e endereçada sempre ao Gabinete do Prefeito, ressalvados os
casos complexos cuja complexidade exija maior prazo.
2.4- As respostas a consultas diretas deverão ocorrer de forma imediata quando orais e no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis quando demandarem maiores esclarecimentos, ressalvados os casos
complexos que exija maior prazo.
2.5- Para fins de atendimento ao objeto deste certame, a Prefeitura Municipal apresentará à
empresa contratada, formalmente, quando da assinatura do instrumento de ajuste, relação os
servidores credenciados a formular consultas.
CLÁUSULA 3 - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - A
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto do presente contrato, o
preço global de R$ ............ (.................), observadas as seguintes condições:
3.1. O preço global será dividido em parcelas mensais, que serão pagas, cada uma, até o 5º dia útil
mês subseqüente ao da prestação dos serviços.
3.2. Os preços avençados nesta cláusula, nos termos da legislação vigente, serão reajustáveis a
cada 12 (doze) meses, salvo a hipótese de alteração legal, caso em que os preços serão reajustados
no menor período possível, pela variação do INPC-IBGE, tomando-se por mês base para cálculo o
da entrega das propostas.
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CLÁUSULA 4 - DOS PRAZOS DO CONTRATO - Os prazos de vigência, de início, de
entrega, de observação e de recebimento, são os seguintes:
4.1. Este contrato vigorará por doze (12) meses, a partir do primeiro dia subsequente ao da sua
assinatura, podendo sofrer prorrogações mediante acordo entre as partes, se permitido pela
legislação e nos limites desta .
4.2. Os serviços se iniciarão com a vigência do contrato.
4.3. A CONTRATANTE designará servidor para acompanhar e fiscalizar a execução contratual,
o qual deverá receber definitivamente os serviços, dispensado o recebimento provisório por se
tratar de serviços profissionais. O recebimento se fará mediante recibo e a cada mês, lavrando-se
termo único ao final de cada período de vigência do contrato.
CLÁUSULA 5 - DO CRÉDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA - As despesas
decorrentes do contrato correrão por conta da Secretaria Municipal de Administração, sob a
rubrica nº: 03.01.00.04.122.7001.2005.33.90.35.00 , e nos próximos exercícios à conta das
dotações orçamentárias próprias.
CLÁUSULA 6 - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES - Os
direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas deste contrato, do
Processo nº 207/2018 e seus Anexos e do regime de direito público a que esta submetido, na
forma da legislação de regência.
6.1. Caberá à CONTRATADA:
6.1.1. Executar os serviços, objeto deste Contrato, de acordo com as instruções e com os planos de
trabalho em consonância com o conteúdo de sua proposta apresentada na presente licitação.
6.1.2. Apresentar mensalmente relatório pormenorizado de atendimentos prestados,
demonstrando aqueles realizados no período, o tempo demandado para cada evento, bem como
matéria, ocorrência, e servidor que o requereu, este último no caso das orientações consultivas.
6.1.3. Realizar atendimento exclusivamente aos servidores e agentes estritamente autorizados pela
CONTRATANTE, que fornecerá os nomes e cargos dos mesmos quando da assinatura do
instrumento de contrato, e, sempre que necessário o for.
6.1.4. Reforçar ou substituir os seus recursos de equipamentos ou pessoal, se for constatada a sua
inadequação para realizar os serviços, de acordo com o cronograma de prazos de atendimento.
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da
licitação.
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6.1.6. Manter durante toda a execução contratual, profissionais habilitados e capacitados à
prestação dos tais serviços, observado o disposto no § 10, do artigo 30, da Lei 8.666/93.
6.1.7. Responder a exclusivamente a demandas efetuadas e pertinentes às matérias objeto do
presente ajuste.
6.2. Caberá à CONTRATANTE:
6.2.1. Realizar os pagamentos na forma prevista neste Edital e instrumento de contrato.
6.2.2. Indicar os servidores de seu quadro técnico autorizados a efetuar consultas junto à equipe
técnica da CONTRATADA.
6.2.3. Prestar todas as informações iniciais e complementares solicitadas pela CONTRATADA,
necessárias à prestação dos serviços.
CLÁUSULA 7 - DAS PENALIDADES APLICÁVEIS E DOS VALORES DE MULTAS Em caso de mora na execução contratual ou inadimplemento, a CONTRATANTE poderá aplicar
as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, com as multas dimensionadas no item “13.1” e seguintes
do Edital.
CLÁUSULA 8 - DOS CASOS DE RESCISÃO Constituem casos que possibilitam a rescisão
contratual todas as condutas das partes que se adequarem aos motivos tipificados no artigo 78 da
Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA 9 - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO - A
CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em casos de rescisão
administrativa, em face do regime jurídico deste contrato administrativo.
CLÁUSULA 10 - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL E À PROPOSTA - As
partes se vinculam ao contido no Edital da licitação e na proposta ofertada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA 11 - DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - A execução contratual e todos as
ocorrências decorrentes desta avença são regidas pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93. Os
casos omissos, não solucionáveis por essa norma, submetem-se aos preceitos de direito público
em primeiro lugar, para depois se-lhes aplicar a teoria geral dos contratos e as disposições do
direito privado.
CLÁUSULA 12 - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO - A CONTRATADA se obriga a manter durante a vigência do contrato todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA 13 - DO FORO - As partes estabelecem que o foro da CONTRATANTE é o
competente para dirimir as questões oriundas deste ajuste.
E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente em quatro (04) vias na presença
de 02 (duas) testemunhas.
Cajuru, ..... de ................de 20.....
CONTRATANTE:
JOÃO BATISTA RUGGERI RÉ
Prefeito Municipal
CONTRATADA:
.............................................................
Testemunhas:

__________________________

____________________________
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal da Cajuru – SP
Ref: Concorrência Pública nº 01/2018
Finalidade: Micro Empresa e/ou Empresa de Pequeno Porte do Edital

Eu ....................................., declaro sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas
previstas neste ato convocatório, que a empresa .................................................(denominação da
pessoa jurídica), CNPJ Nº ...................................... é microempresa (ou empresa de pequeno
porte), nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos teor declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Concorrência Pública,
realizado pela Prefeitura Municipal de Cajuru.

__________________, _____ de ________________ de 2018.

___________________________________________
(Responsável pela empresa)
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ANEXO VII PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2018
DADOS DA LICITANTE
Razão Social:
Endereço:
Cidade:
E mail:

CEP:

Fone/Fax:
CNPJ nº
OBJETO

O objeto da presente licitação é a escolha da melhor proposta para a prestação de serviços técnicos
multiprofissionais em gestão pública, consistentes na orientação governamental preventiva e consultiva para a
Administração Municipal, nas áreas de Planejamento, Programação Orçamentária, Análise Financeira;
Contabilidade, Orçamento, Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, Execução Orçamentária; Pessoal, Recursos
Humanos e Previdência; Organização Administrativa e Serviços Públicos; Compras Governamentais, Licitações e
Contratos Administrativos; Bens Patrimoniais; Tributos; Terceiro Setor; Meio Ambiente; Transparência dos Atos
Municipais, através de orientação governamental preventiva e consultiva através de:
1- Orientação Governamental Preventiva:

1.1- Emissão de notas de orientação escritas acerca de matérias das áreas objeto deste certame,
necessárias ao conhecimento dos integrantes do corpo técnico da Prefeitura Municipal, e, úteis ao
processo gerencial e de tomada de decisões.
1.2- Orientação pessoal aos integrantes do corpo técnico da Prefeitura Municipal em matérias
relacionadas às previstas objeto, via reuniões de trabalho, eventos de capacitação e atualização,
seminários, workshops, simpósios, promovidos pela empresa contratada.
2- Orientação Governamental Consultiva:
2.1- Emissão de pareceres escritos e/ou por meio dos sistemas de comunicação eletrônica (e-mail), acerca de
questões formuladas por integrantes do corpo técnico da Prefeitura Municipal, e por ela credenciados, nas áreas
objeto deste certame.

2.2- Atendimento direto de consultas acerca de assuntos relacionados às áreas previstas no objeto, por
meio dos sistemas de comunicação telefônica, sempre que solicitado por tais meios pelos integrantes
do corpo técnico da Prefeitura Municipal, e por ela credenciados.
2.3- Atendimento a consultas diretas presenciais, para a discussão e resolução de problemas relativos às áreas
objeto do contrato, com integrantes do corpo técnico da Prefeitura Municipal, mediante prévio agendamento e
participação da equipe técnica especializada da empresa contratada, na sua sede, ou em casos específicos, na
sede da Administração.

PROPOSTA
Valor Mensal: (R$)

Valor Global (12 meses): (R$)

Valor Total por Extenso:

DECLARAÇÕES
- Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
apresentação de seu envelope.
- Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas
no Edital e seus anexos.
- Declaro que os preços acima indicados comtempla, todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos
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sociais, despesas administrativas e lucro.

DADOS DO REPRESENTANTE
Nome do Representante:
RG nº

CPF nº

Data
Assinatura
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