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CARTA CONVITE N.º 001/2021 

Edital nº 012/2021 

Processo nº 011/2021 

 
1 – Preâmbulo 
 
1.1 – A Prefeitura Municipal de Tuiuti, por solicitação do Prefeito Municipal, 
através da Comissão de Licitação instituída pela Portaria nº 035/2021 e com a 
devida autorização expedida pelo Senhor(a) Prefeito Anderson Santos Correia, de 
conformidade com a Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, demais legislações 
aplicáveis, bem como às normas estabelecidas em edital, torna público a realização 
de licitação, no dia 22 de abril de 2021, às 14:00 hs, no Setor Administrativo desta 
Prefeitura, sita à Rua Zeferino de Lima, 117 – Centro – Tuiuti/SP, na modalidade 
Carta Convite, objetivando a contratação especificada no Item 2 deste edital, e 
demais condições fixadas neste instrumento convocatório, que será regida pelas 
disposições da Lei Federal 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.   
1.2 – O recebimento dos Envelopes nº 01, contendo a documentação de Habilitação 
e Envelope nº 02, contendo a Proposta de Preço dos interessados dar-se-á até às 
14:00hs, do dia 22 de abril de 2021 no Departamento de Licitações e Compras, 
para o protocolo dos envelopes, no endereço acima indicado.  
1.3 – A abertura dos Envelopes nº 01, contendo a documentação de Habilitação dar-
se-á no mesmo local retro estabelecido, às 14:00hs, do dia 22 de abril de 2021. 
Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes, 
formalmente expressa pela assinatura da "Declaração de Renúncia", renunciando à 
interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data a 
abertura dos Envelopes nº 02, contendo a Proposta de Preço, dos proponentes 
habilitados. 
 
2 – Objeto 
 
2.1.  A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa 
especializada em gestão pública, para prestação de serviços de apoio técnico, 
qualificação e treinamento presencial e a distância para o acompanhamento 
operacional nas áreas de planejamento e contabilidade, bem como no 
processo de atendimento das obrigações determinadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, sobretudo aquelas relativas ao projeto 
AUDESP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. 
 
3- Vigência do contrato 
 
3.1. A vigência do Contrato a ser firmado com a Proponente Vencedora será de 
12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, conforme Minuta constante do 
Anexo II, podendo ser prorrogado, respeitada as determinações do Art. 57 da Lei 
Federal nº 8.666/93 com suas alterações. 
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4 – Das Condições de Participação 
 
4.1 - Poderão participar deste Processo Licitatório: 
4.1.1 As empresas convidadas, bem como aquelas que manifestarem interesse em 
participar do certame, devendo possuir ramo de atividade compatível com o objeto 
da licitação, através de representantes que atendam os requisitos estabelecidos, nos 
ditames do que dispõe o art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/06, e que 
satisfaça as condições e exigências do presente Edital e seus anexos.  
4.2. Não podem participar desta licitação as empresas: 
 
4.2.1. Que na data fixada para apresentação dos envelopes, estejam cumprindo 
penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com 
esta Administração1 nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores; 
 
4.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
 
4.2.3. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 
 
4.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.505/98; 
 
4.2.5. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.2.6. De empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.3. Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos 
dias úteis, no horário das 09:00 às 16:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Tuiuti, sito à Rua Zeferino de Lima, 117 – Centro, podendo adquiri-lo 
junto ao Departamento de Licitação e Compras, em CD-ROM ou pen-drive, a ser 
retirado no referido endereço, mediante entrega de mídia virgem.  
  
4.4. As ME e EPP deverão apresentar Declaração de microempresa ou empresa de 
pequeno porte visando ao exercício do direito previsto nos artigos 42 e 43 da Lei 
Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, que deverá 
ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, e 
apresentada dentro do Envelope nº 1 (Habilitação). 
 
4.5. Maiores informações e esclarecimentos referentes a presente licitação serão 
fornecidas pelo(a) Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Tuiuti, 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 
09:00 e 16:00 horas ou pelo e-mail licitacao@tuiuti.sp.gov.br. 
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4.6. Em caso de não solicitação, pelas proponentes, de esclarecimentos e 
informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos, são suficientemente claros 
e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 
 
4.7. A licitante que desejar enviar a sua documentação e proposta deverá fazê-lo 
com a devida antecedência, para recebimento no prazo e horário estipulado no 
preâmbulo, enviando pelo correio endereçada a Comissão de Licitação com aviso de 
recebimento. Os envelopes deverão estar lacrados e com carimbo dos correios com 
data anterior ao prazo final para recebimento das propostas. Caso ocorra atraso na 
entrega por parte dos correios até a data de abertura da documentação a empresa 
não participará do certame, não cabendo nenhum ônus neste caso para Prefeitura 
Municipal de Tuiuti. 
 
4.7.1. A remessa via postal implicará na renúncia do licitante em credenciar 
preposto para representá-lo na sessão de procedimentos do certame. 
 
4.7.2. A Prefeitura Municipal de Tuiuti não se responsabiliza por eventuais atrasos 
ou extravios das correspondências relativas às remessas via postal, a que não tenha 
contribuído, ou dado causa. 
 
5 – Dos Documentos de Habilitação – Envelope nº 01 
 
O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá ser endereçado da seguinte maneira: 

           (RAZÃO SOCIAL) - (Dispensado se o envelope for timbrado)   
           À PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI 
           CONVITE N.º 001/2021 
           EDITAL N.º 012/2021 
           ENVELOPE 1 – DOCUMENTAÇÃO 

           

5.1 – No ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes 
documentos: 
a) 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 administradores; 

 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 
c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da presente licitação. 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – através de Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, emitida pela Receita Federal do Brasil;  
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e) Certidão de regularidade de ICMS – Imposto sobre circulação de Mercadorias e 
Serviços ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante 
legal do licitante , sob as penas da Lei; 
 
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal – através da Certidão Negativa 
de Tributos Mobiliários (ISSQN). 
 
g) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
– através da Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica 
Federal.  
 
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro órgão da Justiça do Trabalho. 
 
i) Declaração de Não Empregar Menor – Declaração assinada por representante 
legal do licitante de que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, cumprimento do 
disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. (Anexo I) 
 
j) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da licitante, com o prazo de 60 dias; 
 
5.2 -  DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

5.2.1 - Prova de aptidão para o desenvolvimento de atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação, por meio de apresentação de Atestado(s) 
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em 
nome do licitante, e que indique fornecimento compatível com o objeto desta 
licitação. 
 
5.3 – A documentação apresentada deverá ser devidamente autenticada. Para os 
documentos disponibilizados pela internet e cuja autenticidade deverá ser 
verificada via consulta ao site correspondente, serão aceitas cópias simples. 
 
5.4 – Se a documentação para habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a Comissão considerará 
o proponente inabilitado. 
 
6 – Da Proposta de Preços – Envelope nº 2 
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O ENVELOPE PROPOSTA deverá ser endereçado da seguinte maneira: 
 

        (RAZÃO SOCIAL) - (Dispensado se o envelope for timbrado) 
        À PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI 
           CONVITE N.º 001/2021 
           EDITAL N.º 012/2021 
        ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 – A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser devidamente digitada, assinada pelo 
representante legal da licitante, sem emendas ou rasuras, na qual devem ser 
indicadas: 

6.1.1 - Nome da Empresa proponente, local da sede e número de inscrição no CNPJ;  

6.1.2 -  Objeto licitado em conformidade com o item 2 deste edital;  
 
6.1.3 - Preço por serviço, expresso em reais (R$), em algarismos, com duas casas 

decimais e por extenso, representando oferta firme e precisa, sem 
possibilidade de qualquer alternativa de preços ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

 
6.1.4 - Preço total, expresso em reais (R$), em algarismos, com duas casas 

decimais e por extenso, representando oferta firme e precisa, sem 
possibilidade de qualquer alternativa de preços ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

 
6.1.5 - Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, 

prevalecerá o por extenso e/ou divergência entre o valor unitário e total 
prevalecerá o valor unitário. 

 
6.1.6 - Os preços cotados devem ser equivalentes aos praticados no mercado. 
 
6.1.7 - Não serão aceitos pleitos de acréscimos no preço ofertado, a qualquer título. 
 
6.1.8 - Declaração expressa, sob as penas da lei de que: Por ser de seu 

conhecimento, a licitante atende e se submete a todas as cláusulas e 
condições do Edital, relativas à licitação supra, bem como as disposições da 
Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal n° 10.520/02 que integrarão o ajuste 
correspondente. 

 
6.1.9 - O preço proposto inclui todos os custos e despesas direta ou indiretamente 

necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da 
contratação, inclusive tributários, sociais ou trabalhistas, bem como o lucro 
da empresa de forma que nenhuma outra remuneração seja devida por conta 
da contratação licitada. 
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6.1.10 - Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, contados da data de apresentação dos documentos de 
habilitação e propostas; 

 
6.1.11 - Local e data; 
 
6.1.12 - Identificação do representante legal e assinatura. 
 
6.2 - A apresentação da proposta de preços implicará a plena aceitação, por parte 
do proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
7 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
No dia, local e hora designados no preâmbulo deste edital, a Comissão Permanente 
de Licitação fará a abertura dos envelopes. 
 
7.1 – Abertura do Envelope n° 01 – HABILITAÇÃO 
 
7.1.1 – Abertura do envelope de n° 01 – “HABILITAÇÃO”: Os envelopes serão 
abertos pelo Presidente da Comissão, do dia, local e hora estipulados no preâmbulo 
deste edital, e todas as folhas serão rubricadas por este e pelos membros da 
Comissão, ficando à disposição dos licitantes para que os mesmos assim procedam. 
 
7.1.2 – A critério da Comissão de Licitação, o resultado do julgamento da habilitação 
poderá ser divulgado na própria sessão de abertura do envelope n° 01. Se isso 
ocorrer e se as licitantes desistirem do direito a eventual interposição de recurso, 
previsto no artigo 109 da lei 8.666/93, na mesma sessão poderão ser abertos os 
envelopes n° 02. 
 
7.1.3 – Todos os documentos, depois de rubricados, deverão ser examinados pelos 
membros da Comissão e pelos proponentes presentes, atos estes que serão 
consignados em ata circunstanciada, assinada por todos os presentes, assim como 
as impugnações, soluções e manifestações de não concordância para o 
prosseguimento do processo licitatório. 
 
7.1.4 – É de 02 (dois) dias úteis o prazo para a interposição de recursos da fase 
habilitação, caso não haja a desistência expressa dos licitantes. 
 
7.1.5 – O recurso deverá ser apresentado na seção de Protocolo desta Prefeitura, no 
prazo legal, não sendo aceitos os recursos encaminhados via fax, telex, internet ou 
qualquer outro meio ou forma, que não o protocolo regular. 
 
7.1.6 – A interposição de recursos pelos licitantes será comunicada a todos os 
proponentes para o exercício do direito de impugnação. 
 
7.1.7 – Os licitantes que tiverem seus envelopes de n° 01 – “HABILITAÇÃO” – 
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impugnados e que, após o julgamento dos recursos forem inabilitados receberão de 
volta os envelopes n° 02 – “PROPOSTA” -, devidamente fechados. 
 
7.1.8 – Estarão habilitados os licitantes que atenderem a todas exigências contidas 
na cláusula quarta, e somente ante a expressa desistência de recursos de todos os 
licitantes, em ato contínuo poderão ser abertos os envelopes de n° 02 – 
“PROPOSTA”. 
 
7.1.8.1 – Caso haja impugnação quanto a algum documento dos licitantes, ficarão 
sob guarda da Comissão os envelopes de n°s 02, de todos os licitantes habilitados, 
mesmo que algum destes não tenha sido objeto de recursos ou interpelação. 
 
7.1.8.2 – Decorridos todos os prazos de recursos, a Comissão de licitação marcará a 
data, hora e local da abertura dos envelopes n° 02 – “PROPOSTA” – comunicando a 
todos os interessados por escrito. 
 
7.2 – Abertura do Envelope n° 02 – PROPOSTA 
 
7.2.1 – Todas as folhas serão rubricadas pelos membros da Comissão, ficando à 
disposição dos licitantes para o mesmo procedimento. 
 
7.2.2 – É facultado à Comissão, no caso de desclassificação de todas as propostas, 
convocarem os participantes para, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresentarem 
novas propostas, respeitando o disposto no parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Federal 
8.666/93. 
 
8 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
8.1 – A habilitação será julgada com base na veracidade dos documentos 
apresentados em conformidade com as especificações exigidas no edital. 
  
8.2 – As propostas serão julgadas e classificadas segundo o critério MENOR PREÇO 
GLOBAL. 
 
8.3 – O relatório conclusivo deverá ser assinado por todos os membros da Comissão 
e ao mesmo, terão acesso todos os licitantes, quando da divulgação do resultado. 
 
8.4 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, conforme 
estabelece o Parágrafo 2° do artigo 45, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
8.5 – Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que 
contenha vantagem não prevista neste ato convocatório. 
 
9 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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9.1 – Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação, caberão recursos previstos 
no artigo 109 da Lei 8.666/93, ao Presidente da Comissão de Licitação. 
 
9.2 – Uma vez proferido o julgamento, decorrido o prazo recursal e constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto da 
licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.  
 
9.3 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação 
dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 
 
9.4 – A adjucação será feita considerando a totalidade do objeto hora licitado. 
 
10 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
10.1 – Os serviços deverão ser executados diretamente pela CONTRATADA, não 
sendo admitida qualquer transferência de responsabilidade ou subcontratação dos 
mesmos. 
 
10.2 – A CONTRATADA se responsabilizará por todo o manuseio de equipamentos 
de propriedade da CONTRATANTE enquanto permanecerem sob sua guarda para 
execução dos serviços, respondendo pelo mau uso, perda, extravio ou inutilização, 
mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas 
que a eles tenham acesso. 
 
10.3 – A CONTRATADA desempenhará os serviços descritos no objeto do presente 
edital com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, 
resguardando os interesses da CONTRATANTE. 
 

11 – DO CONTRATO 
 
11.1 – A Prefeitura Municipal de Tuiuti, na qualidade de contratante, convocará a 
adjudicatária, nos termos e para efeitos do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93, para 
assinar o Termo de Contrato, conforme minuta anexa, no prazo e forma 
estabelecidos na legislação em vigor, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei n° 8.666/93, aplicando-lhes 
multa de 10% sobre o valor global da proposta apresentada. 
 
11.2. Todas as condições e obrigações objeto deste procedimento licitatório estão 
contidas na Minuta do Contrato (Anexo II) a qual fica fazendo parte integrante deste 
edital. 
11.3. Depois de homologada e adjudicada a presente licitação, a Proponente 
vencedora deverá comparecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI para firmar 
o Contrato no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data em que for 
convocada para tal. 
11.4. A convocação será feita através de comunicação via e-mail. 
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11.4.1. No ato da assinatura do Contrato, a Proponente vencedora deverá 
demonstrar a sua regularidade perante o INSS e o FGTS. 
11.5 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o “Termo de Contrato”, 
conforme estabelecido no item anterior caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas na Lei Federal n° 
8.666/93 e indicados no presente edital. 
 
11.6 – Na hipótese da adjudicatária se recusar a assinar o Contrato, a Administração 
procederá à convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
obedecidos ao disposto no parágrafo 2° do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
11.7 – O contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado na forma da Lei 8666/93, Art. 57. 
 
11.8 – A contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o item 11.7 deste que 
o faça mediante documento escrito recepcionado pela Prefeitura Municipal de 
Tuiuti em até 20 (vinte) dias antes do vencimento do contrato ou de cada uma das 
prorrogações do prazo de vigência. 
 
11.9 – Eventual prorrogação de prazo será formalizado por meio de Termo de 
Prorrogação, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal n 8.666/93, com 
alterações posteriores. 
 
11.10 – A não prorrogação do prazo de vigência contratual, por conveniência da 
contratante, não gerará a contratada direito a qualquer espécie de indenização. 
 
11.11 – Não obstante o prazo estipulado no item 11.8 à vigência contratual dos 
exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita a condição 
resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nos orçamentos da 
entidade, de cada exercício, para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a 
resolução do contrato com base nesta condição a contratada não terá direito a 
qualquer espécie de indenização. 
 
11.12 - A   contratante, por razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela autoridade máxima da sua área 
administrativa, poderá rescindir o contrato antes do seu vencimento, sem que isso 
resulte em direito a qualquer indenização à contratada. 
 
11.13 - O preço, ora proposto, poderá sofrer reajustes nos termos da legislação em 
vigor durante o período de vigência do contrato, em caso de medidas econômicas ou 
alterações na legislação vigente, que forem adotadas pelo Governo, ou ser aditado 
para adequação, as mesmas, no que couber, mas somente após completado a 
vigência de 12 (doze) meses. 
 
11.14 - Em caso de reajuste o índice a ser aplicado será o IPCA (IBGE) acumulado 
dos últimos 12 (doze) meses, e somente poderá ser concedido após 01 (um) ano da 
contratação original e a cada 12 (doze) meses subsequentes. 
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12 – DOS PAGAMENTOS 
 
12.1 – O pagamento referente a documentação técnica será realizado após a 
conclusão dos serviços, onde a licitante contratada deverá apresentar a fatura para 
a cobrança respectiva com vencimento para até 15 (quinze) dias após a data de 
aceitação definitiva dos serviços constante da respectiva fatura, obedecidas as 
formalidades legais e contratuais previstas. 
 
12.2 - Em relação à comprovação dos serviços técnicos, a execução e o pagamento 
serão dividido em medições mensais aferidas por meio da apresentação do Relatório 
de Atividades Diária (Anexo X), devidamente assinado pelo profissional 
representante da licitante e com o aceite do responsável pela Diretoria de 
Administração e Finanças. 

12.3 – O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, relativo ao objeto 
desta contratação é devido no Município onde a contratada possua seu 
estabelecimento prestador ou, em consonância com as disposições contidas no art. 
3, da Lei Complementar Federal 116, de 31/07/2003.  
 

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 – A licitante que não mantiver a proposta, apresentá-la sem seriedade, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Tuiuti, pelo 
prezo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição. 
 
13.2 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a licitante às 
penalidades previstas no artigo 81, da Lei 8666/93. 
 
13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  
 

I – Advertência; 
II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato; 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Tuiuti, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos; 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Tuiuti. 

14 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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14.1 – Dos atos praticados com respeito a esta licitação, cabe o prazo de 02 (dois) 
dias úteis RECURSO, nos casos de: 
 
14.1.1 – habilitação ou inabilitação de licitante; 
 
14.1.2 – julgamento da proposta;  
 
14.1.3 – anulação ou revogação desta licitação; 
 
14.1.4 – rescisão do contrato e/ou aplicação das penas de advertência ou de multa; 
 
14.1.5 – suspensão temporária; 
 
14.2 – Das decisões relacionadas com o objeto da licitação ou do contrato, de que 
não caiba recurso hierárquico, cabe representação no prazo de 02 (dois) dias úteis 
contados da respectiva intimação do ato; 
 
14.3 – No caso específico da aplicação da pena de declaração de inidoneidade esta 
somente poderão ser aplicadas pela autoridade superior, dela cabendo o PEDIDO 
DE RECONSIDERAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação do 
ato; 
 
14.4 – Os recursos previstos nos itens 14.1.1 e 14.1.2 desta Cláusula terão efeitos 
suspensivo. 
 
14.5 – O recurso será interposto pelo licitante que assim desejar, dirigindo ao 
Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, podendo 
os membros da Comissão de Licitação por maioria de votos reconsiderarem sua 
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e/ou, não reconsiderando sua decisão, 
fazer subir os autos de Recurso, devidamente informado, à autoridade superior, o 
que neste caso, esta autoridade proferirá sua decisão dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data do recebimento do recurso. 
 
14.6 – Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
 
14.7 – Num prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia 
ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
 
14.8 – Não serão aceitos recursos interpostos via fax, telex ou por correio. Os 
mesmos deverão, necessariamente, ser protocolado, na seção de protocolo da 
Prefeitura Municipal, sito à Rua Zeferino de Lima, 117 – Centro, não sendo aceitos 
recursos interpostos por outro meio ou forma, que não o protocolo regular. 

  

15 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
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15.1 – A apresentação de envelopes importará, por si só, na aceitação tácita, pela 
licitante, de todas as condições do Edital, e nas demais normas regulamentares 
aplicáveis. 
 
15.2 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e este Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente do resultado do processo licitatório. 
 
15.3 - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
15.4 - É de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução 
dos serviços nos termos do artigo 71 da Lei Federal n. 8666/93, não se obrigando a 
CONTRATANTE fazer restituições ou reembolsos de valores principais e/ou 
acessórios despendidos com esses pagamentos; 
 
15.5 - A empresa contratada é responsável pelos danos causados diretamente a 
Prefeitura Municipal de Tuiuti ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado nos termos do artigo 70 
da Lei Federal n. 8666/93; 
 
15.6 - É assegurado aos participantes da licitação o direito de, em qualquer de suas 
fases, na forma regulamentar e no momento aprazado obter os esclarecimentos 
necessários, impugnar o EDITAL, os documentos e as propostas, solicitar que conste 
de ata de reunião observações pertinentes (representante credenciado), interpor 
recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação, quanto a habilitação e 
julgamento. 
 
15.7 - A presente licitação poderá ser ANULADA, se ocorrer ilegalidade no seu 
processamento ou julgamento e poderá ser REVOGADA, a juízo exclusivo da 
Prefeitura Municipal, caso seja julgada inoportuna ou inconveniente ao interesse 
público, não cabendo as empresas participantes direito de ressarcimento de 
quaisquer despesas, exceto a devolução da caução prestada, se for o caso; 
 
15.8 - Fica facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, 
em qualquer fase da licitação, promover as diligências destinadas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do procedimento licitatório, nos termos do § 3°, do artigo 
43 da Lei Federal n. 8666/93, vedada a inclusão de documentos ou informações que 
deveriam constar originalmente na proposta. 
 
15.9 - Os pedidos de impugnação/recurso ao EDITAL deverão ser protocolados 
junto a Prefeitura Municipal de Tuiuti no período de segundas às sextas-feiras, das 
9:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:00 horas, nos seguintes prazos: 
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a) até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes da 
habilitação, em sendo formulada por qualquer cidadão; 
 
b) até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação/proposta (§§ 1° e 2° do artigo 41 - Lei Federal n. 8.666/93 e suas 
alterações), em sendo formulada pelo licitante. 
 
15.10 - Será proibido a utilização de telefone celular durante a sessão de abertura 
do(s) envelope(s); 
 
15.11 - Os casos não previstos nesta licitação serão resolvidos e julgados pela 
Comissão Permanente de Licitação; 
 
15.12 - Os resultados dos julgamentos serão publicados na imprensa nos termos do 
artigo 21 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 
 
15.13 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do órgão em 
contrário. 
 
15.14 - As partes elegerão o Foro da Comarca de Bragança Paulista/SP, para 
qualquer procedimento administrativo ou judicial decorrente do processamento 
desta licitação e do cumprimento do contrato dela originado.    
 
15.15 – Decairá do direito de impugnar os termos desta licitação, aquele que 
aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 
irregularidades que teriam viciado o processo licitatório, hipótese em qual 
interposição não terá efeito de recurso. 
 
15.16 – Eventuais omissões no edital, bem como todos os atos no presente certame, 
serão dirimidas e praticadas conforme princípios e preceitos da Lei Federal 
8.666/93, com a redação atualizada, e pelos princípios de direito público. 
 
15.17 – A proposta apresentada na licitação vincula a licitante às condições e 
especificações nela discriminadas, de tal sorte que eventual contratação observará 
todas as condicionantes discriminadas, elencadas e especificadas na respectiva 
proposta, sem exceção; 
 
15.18 – As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e de seus 
eventuais anexos, bem como quaisquer incorreções ou discrepância nele 
encontradas, deverão ser protocolados, por escrito, junto ao Setor de Licitação e 
Compras, no prazo de 02 (dois) dias úteis, antes da data limite fixada para a entrega 
dos envelopes. 
 

16 – DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
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A administração poderá revogar esta licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por 
provação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. 
 

17 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação 
020201.041232521.2.202.339035 - Serviços de Consultoria, consignada no 
orçamento vigente da Prefeitura, suplementadas se necessário.     
 
18 – DO SUPORTE LEGAL 
 
18.1 – Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais:                        
 
18.1.1 – Constituição Federal;                                                                                        
 
18.1.2 – Lei Orgânica Municipal;                                                                                 
 
18.1.3 – Lei Federal nº 8666, de 21/06/93;                                                                 
 
18.1.4 – Demais disposições aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios 
gerais de Direito.  
 

19 – DOS ANEXOS 
 
19.1 – Fazem parte integrante e indissociável deste instrumento Convocatório, 
como se nele estivessem escritos, os seguintes anexos:  
 
19.1.1 – Anexo I – Declaração de Não Empregar Menor;                                                                                        
 
19.1.2 – Anexo II – Minuta de Contrato;   
 
19.1.3 – Anexo III – Termo de Ciência e Notificação (TCESP); 
 
19.1.4 - Anexo IV - Modelo de Procuração; 
 
19.1.5 - Anexo V - Modelo de Declaração Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte;  
19.1.6 - Anexo VI - Declaração de Cumprimento às Normas Relativas à Saúde e 
Segurança do Trabalho;  
19.1.7 - Anexo VII - Modelo Termo de Renúncia de Recurso (Opcional);  
 
19.1.8 - Anexo VIII - Média de Preço Apurada; 
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19.1.9 - ANEXO IX - TERMO DE REFERÊNCIA - Especificações técnicas dos serviços 

licitados; 

19.1.10 – ANEXO X – Relatório de Atividades Diária 
 

 

Tuiuti/SP, 07 de abril de 2021. 
  
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Anderson Santos Correia 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

CARTA CONVITE N.º 001/2021 

Edital nº 012/2021 

Processo nº 011/2021 

(modelo) 
 
 
 
                                 Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação do Convite nº 
001/2021, que a empresa ________________________ cumpre com o disposto no inciso 
XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal de 05/10/1988, que determina 
“proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos 
e de qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos”. 
 

_____________, ___ de ___________ de ____. 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Diretor, Sócio ou Gerente 
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ANEXO II 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CARTA CONVITE N.º 001/2021 

Edital nº 012/2021 

Processo nº 011/2021 

 

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TUIUTI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
67.160.481/0001-73, com sede a Rua Zeferino de Lima, nº 117 - Centro - Tuiuti, 
Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito, Anderson Santos 
Correia, Brasileiro(a), portador da Cédula de Identidade RG nº 26.172.929-9 
SSP/SP e do CPF/MF nº 278.319.058-39, residente e domiciliado à Rua 07, nº 616, 
Jardim Nova Tuiuti, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE e de outro lado, a empresa _______________________ com sede à Rua 
___________________ nº ____, na cidade de _______________, neste ato representada pelo 
Senhor _________________________, brasileiro, __________, portador do CPF nº 
________________ e do RG nº _____________________, residente e domiciliado à Rua 
__________________, nº ___, em _______________/SP, a seguir denominado simplesmente 
CONTRATADO, por este instrumento resolvem contratar a prestação de serviços, 
mediante condições a seguir clausuladas: 
 
 
CLÁUSULA I – DO OBJETO 
 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 

em gestão pública para prestação de serviços de apoio técnico, qualificação 
e treinamento, presencial e a distância para acompanhamento operacional 
nas áreas de planejamento e contabilidade, bem como no processo de 
atendimento das obrigações determinadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, sobretudo aquelas relativas ao projeto AUDESP, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência. 

 
2 – CLÁUSULA II - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
2.1 – Os serviços deverão ser executados diretamente pela CONTRATADA, não 
sendo admitida qualquer transferência de responsabilidade ou subcontratação dos 
mesmos. 
 
2.2 – A CONTRATADA se responsabilizará por todo o manuseio de equipamentos 
de propriedade da CONTRATANTE enquanto permanecerem sob sua guarda para 
execução dos serviços, respondendo pelo mau uso, perda, extravio ou inutilização, 
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mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas 
que a eles tenham acesso. 
 
2.3 – A CONTRATADA desempenhará os serviços descritos no objeto do presente 
edital com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, 
resguardando os interesses da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES 
 
3.1 – O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos admitidos pela 
Lei 8.666/93, em seu artigo 57, II.  
 
3.2 – A contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o item 3.1 desde que 
o faça mediante documento escrito recepcionado pela Prefeitura Municipal de 
Tuiuti em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato ou de cada uma das 
prorrogações do prazo de vigência. 
 
3.3 – Eventual prorrogação de prazo será formalizado por meio de Termo de 
Prorrogação, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal n 8.666/93, com 
alterações posteriores. 
 
3.4 – A contratante, por razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificado e determinado pela autoridade máxima da sua área 
administrativa, poderá rescindir o contrato antes do seu vencimento, sem que isso 
resulte em direito a qualquer indenização à CONTRATADA. 
 
3.5 - O preço, poderá sofrer reajustes nos termos da legislação em vigor durante o 
período de vigência do contrato, em caso de medidas econômicas ou alterações na 
legislação vigente, que forem adotadas pelo Governo, ou ser aditado para 
adequação, as mesmas, no que couber, mas somente após completado a vigência de 
12 (doze) meses. 
 
3.5.1 - Em caso de reajuste o índice a ser aplicado será o IPCA (IBGE) acumulado dos 
últimos 12 (doze) meses, e somente poderá ser concedido após 01 (um) ano da 
contratação original e a cada 12 (doze) meses subsequentes. 
 
CLÁUSULA IV – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 – Para efeito de valor total global deste contrato fica estipulado em R$ _________ 
(_________________________). 
 
4.2 – O pagamento referente a documentação técnica será realizado após a 
conclusão dos serviços, onde a licitante contratada deverá apresentar a fatura para 
a cobrança respectiva com vencimento para até 15 (quinze) dias após a data de 
aceitação definitiva dos serviços constante da respectiva fatura, obedecidas as 
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formalidades legais e contratuais previstas. 
 
4.3 - Em relação à comprovação dos serviços técnicos, a execução e o pagamento 
serão dividido em medições mensais aferidas por meio da apresentação do Relatório 
de Atividades Diária (Anexo X), devidamente assinado pelo profissional 
representante da licitante e com o aceite do responsável pela Diretoria de 
Administração e Finanças. 
 
4.4 – O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, relativo ao objeto 
desta contratação é devido no Município onde a contratada possua seu 
estabelecimento prestador ou, em consonância com as disposições contidas no art. 
3, da Lei Complementar Federal 116, de 31/07/2003.  
 
CLÁUSULA V – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
As despesas deste contrato correrão por conta dos recursos das dotações 
020201.041232521.2.202.339035 - Serviços de Consultoria consignadas no 
orçamento vigente da Prefeitura, suplementadas se necessário.       
 
CLÁUSULA VI – DA LEGISLAÇÃO 
 
A legislação aplicada ao presente contrato é a Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com as alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie. 
 
CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Sem prejuízo das disposições das obrigações constantes do edital da carta convite n. 
001/2021, e seus anexos, além das decorrentes de lei e de normas regulamentares, 
constituem obrigações específicas da CONTRATADA, para a prestação de serviços 
de asssessoria e consultoria:  
 
I – Cumprir cabalmente com sua proposta, constante do processo licitatório, naquilo 
que não discrepar de quaisquer das cláusulas deste instrumento. 
II – Cumprir durante a vigência deste contrato, todas as normas federais, estaduais 
e municipais, pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por encargos 
decorrentes de infrações a que houver dado causa.    
III – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitaçação exigidas na 
licitação. 
IV – Cumprir todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato. 
V – Responsabilizar-se por toda a mão de obra empregada na prestação do serviço 
objeto deste contrato, a qual não terá nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE, decaindo, assim, a imputação de qualquer obrigação trabalhista a 
esta. 
VI – Assegurar que o pessoal que empregar para a execução do objeto ora avençado, 
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não terá relação de emprego com a CONTRATANTE e deste não poderá demandar 
quaisquer pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 
VII – Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão de obra empregada 
na prestação dos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários 
respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deva satisfazer inclusive todas 
as verbas decorrentes de eventual rescisão de contrato com o pessoal empregado 
para tanto, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das leis 
trabalhistas, civis, previdenciárias, fiscais e outras, assim como os registros, seguros 
contra riscos de acidentes de trabalho, impostos e outras providências e obrigações 
necessárias à realização da prestação do serviço ora contratado. 
 
CLÁUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Compete à CONTRATANTE: 
  
I – Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e 
prazos estabelecidas neste instrumento 
II – A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o 
efetivo cumprimento da execução do objeto contratado, podendo, ainda, realizar a 
supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA.  
III – Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços contratados, prestando as informações e os 
esclarecimentos que venham a ser solicitados. 
IV – Comunicar à CONTRATADA o descumprimento relativo a prestação dos 
serviços efetivado por qualquer empregado, inclusive que produza complicações 
para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o 
exercício da função que foram atribuídas. 
V – Permitir o livre acesso às suas instalações dos empregados da CONTRATADA 
devidamente identificados, sempre que se fizer necessário, exclusivamente para a 
prestação dos serviços relativos ao objeto deste contrato. 
VI – Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução 
do objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES 
 
9.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades e sanções:  
 
I – Advertência; 
 
II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato; 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Tuiuti, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos; 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Tuiuti. 
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9.2 – Se comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades aplicáveis. 
 
9.3 - Aplicadas as multas, os valores correspondentes serão descontados, pela 
CONTRATANTE, do crédito a que fizer jus a CONTRATADA, ou cobrados 
judicialmente, na forma da legislação em vigor, garantida a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA X – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1 – Este contrato será rescindido total ou parcialmente pela PREFEITURA 
MUNICIPAL, de pleno direito, em qualquer tempo, isento de qualquer ônus ou 
responsabilidade, independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial, 
sem que o CONTRATADO, assista o direito a qualquer indenização, se este: 
 
10.1.2 – Transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia 
autorização da PREFEITURA; 
 
10.1.3 – Sem justa causa (a critério da PREFEITURA), suspender a prestação dos 
serviços; 
 
10.1.4 – Agir com dolo ou culpa ou mediante simulação ou fraude na execução do 
contrato. 
 
10.1.5 – O CONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa, de acordo com o disposto no artigo 80, da Lei Federal nº 
8666/93 e alterações. 
 
 
CLÁUSULA XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
11.1 – Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato implica 
aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar 
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento 
deste instrumento e dos ajustes dele decorrente. 
  
11.2 – Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 79, da Lei Federal 8666/93, 
bem como outros dispositivos legais previstos na aludida Lei. 
 
11.3 – Para os casos omissos neste contrato prevalecerão as  condições e exigências 
da respectiva licitação e demais disposições em vigor. 
 
11.4 – O CONTRATADO assume a exclusiva responsabilidade pelo pagamento de 
salários, encargos trabalhistas e previdenciários advindos da legislação vigente, 
sendo que o pessoal por ela designado para trabalhar na execução do objeto deste 
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contrato, não terá vinculo empregatício algum com a CAMARA. 
 
11.5 – O CONTRATADO fica expressamente proibido a subcontratação total ou 
parcial deste contrato. 
 
11.6 – O CONTRATADO assume total responsabilidade pela execução integral deste 
contrato, sem direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos 
não previstos em sua proposta que decorrentes de erro ou omissão de sua parte. 
 
11.7 – Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências ente ele e os 
documentos eventualmente anexados. 
 
11.8 – Fica eleito o foro de Bragança Paulista/SP, para solução em primeira 
instância, de quaisquer questões suscitadas na execução deste contrato não 
resolvidos administrativamente. 
 
Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, as partes e as testemunhas.  
 

 
 

Tuiuti/SP, __ de ____________ de _____. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contratante     Contratado 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
_________________________       _________________________ 
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ANEXO III 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CARTA CONVITE N.º 001/2021 

Edital nº 012/2021 

Processo nº 011/2021 

 
 
CONTRATANTE:   
 
CONTRATADA:   
CONTRATO Nº (DE ORIGEM)   
OBJETO: Contratação de empresa especializada em gestão pública para 
prestação de serviços de apoio técnico, qualificação e treinamento, presencial 
e a distância para acompanhamento operacional nas áreas de planejamento e 
contabilidade, bem como no processo de atendimento das obrigações 
determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobretudo 
aquelas relativas ao projeto AUDESP, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência. 
 
Empresa: _____________________________________________________ 
 
 
  
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de 
sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento 
no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões 
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, em 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, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 
módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos 
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previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 
Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 
atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
Tuiuti/SP, _________________________________________________ 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
Pela contratada: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
CARTA CONVITE N.º 001/2021 

Edital nº 012/2021 

Processo nº 011/2021 

 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
OUTORGANTE: Qualificação (nome, endereço, razão social, etc.) 
 
OUTORGADO: Representante (devidamente qualificado) 
 
 
OBJETO: Representar a Outorgante no CONVITE Nº 001/2021, promovido pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
PODERES:  Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas 
de abertura de documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas 
atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao 
direito de recurso e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis 
ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
 
 

Tuiuti/SP, ___de _________ de _____. 
 
 
 
 

Empresa 
 
 
 

nome/cargo 
(Reconhecer firma) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
CARTA CONVITE N.º 001/2021 

Edital nº 012/2021 

Processo nº 011/2021 

 
 

 
A empresa ......................................, inscrita no CNPJ sob o n.º ......................., por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º .................. e do CPF n.º ..................  DECLARA para os fins de direito que  

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

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

apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

certame em epígrafe. 

Sendo a expressão da verdade, nada mais a declarar assinamos e firmamos o 

presente. 

 

__________, __, ______ de 2021. 

 
 
 

___________________________________ 

(representante legal) 

 

 
Obs.: Papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

CARTA CONVITE N.º 001/2021 

Edital nº 012/2021 

Processo nº 011/2021 

 
 

 
Objeto: contratação de empresa especializada em gestão pública para 
prestação de serviços de apoio técnico, qualificação e treinamento, presencial 
e a distância para acompanhamento operacional nas áreas de planejamento e 
contabilidade, bem como no processo de atendimento das obrigações 
determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobretudo 
aquelas relativas ao projeto AUDESP, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência. 
 
Eu ____________________, representante legal da empresa ________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº _________________, interessada em participar da licitação em 

epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI, DECLARO, sob as penas da lei, 

que a referida Empresa, cumpre todas as normas relativas à saúde e segurança 

do trabalho de seus funcionários, nos termos do art. 117, parágrafo único, da 

Constituição do Estado de São Paulo. 

 

 

LOCAL/DATA.  
 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
Nome:  
RG:  
CPF:  
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ANEXO VII 
 

MODELO TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO (OPCIONAL) 
CARTA CONVITE N.º 001/2021 

Edital nº 012/2021 

Processo nº 011/2021 

 
 
 

 
 

OBJETO: contratação de empresa especializada em gestão pública para 
prestação de serviços de apoio técnico, qualificação e treinamento, presencial 
e a distância para acompanhamento operacional nas áreas de planejamento e 
contabilidade, bem como no processo de atendimento das obrigações 
determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobretudo 
aquelas relativas ao projeto AUDESP, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência. 
 
A empresa ______________________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.  
__________________, por intermédio do seu representante legal, o Sr. _______________, 
portador do RG n. ______________ e do CPF n. _______________, DECLARA, na forma e sob 
as penas impostas pela Lei n. 8666/93 e suas alterações, que não pretende recorrer 
da decisão da Comissão de Licitação que julgou os documentos de habilitação 
preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direto de recurso e ao prazo 
respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento 
licitatório. 

 
___________, ____ de ________________ de 2021. 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura representante legal 
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ANEXO VIII 

 
MÉDIA DE PREÇO APURADA 

 
CARTA CONVITE N.º 001/2021 

Edital nº 012/2021 

Processo nº 011/2021 

 
 

 
 
OBJETO: contratação de empresa especializada em gestão pública para 
prestação de serviços de apoio técnico, qualificação e treinamento, presencial 
e a distância para acompanhamento operacional nas áreas de planejamento e 
contabilidade, bem como no processo de atendimento das obrigações 
determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobretudo 
aquelas relativas ao projeto AUDESP, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência. 
 
Preço médio apurado pelo setor de compras para a prestação desse serviço: R$ 
88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais) 
 
Data da cotação: 18/03/2021 
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ANEXO IX 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
CARTA CONVITE N.º 001/2021 

Edital nº 012/2021 

Processo nº 011/2021 

 
 

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada 
em gestão pública para prestação de serviços de apoio técnico, qualificação e 
treinamento, presencial e a distância para acompanhamento operacional nas áreas 
de planejamento e contabilidade, bem como no processo de atendimento das 
obrigações determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobretudo 
aquelas relativas ao projeto AUDESP, envio de Declarações e dados ao SICONFI, 
DATASUS (SIOPS) e FNDE (SIOPE), para o período de 12 meses.  
 
JUSTIFICATIVA: Justificamos a necessidade de contratação de empresa 
especializada em gestão pública para prestação de serviços de apoio técnico, tendo 
por principal característica a assessoria e consultoria primordialmente na área 
contábil, orçamentária e financeira, de forma a prevenir erros e equívocos que 
prejudiquem o atendimento do interesse público. 
 
A organização administrativa vem sofrendo muitas alterações em tempos recentes, 
através dos mais variados atos das entidades de controle, como a Receita Federal, a 
Previdência Social e o Tribunal de Contas, tudo visando maior eficiência e 
transparência administrativa, notadamente o sistema de auditoria eletrônica de 
dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – AUDESP, além das obrigações 
acessórias, a exemplo do preenchimento de declarações para atender às exigências 
de órgãos institucionais, como Secretaria do Tesouro Nacional e Fundo Nacional de 
Educação e Saúde, de forma que a contratação de empresa especializada em 
assessoria e consultoria na área contábil é primordial para o planejamento e 
desenvolvimento das atividades.  
 
Além disso, a contratação tem por finalidade também não apenas o apoio técnico no 
aperfeiçoamento de rotinas e acompanhamento da realização de atos, como também 
o aperfeiçoamento da gestão através de relatórios que venham a apontar 
procedimentos e soluções que contribuirão para a melhoria das atividades do Poder 
Executivo, tudo visando ao atendimento do princípio constitucional da eficiência 
administrativa.  
 
O objeto visa, também, a realização de treinamento e qualificação dos servidores 
envolvidos nas áreas objeto do contrato, a fim de que possam familiarizar-se com os 
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procedimentos dos órgãos de controle, evitando-se equívocos na alimentação de 
sistemas e na realização de atos de ofício do poder público.  
 
A contratação que se pretende implementar tem por fundamento os incisos III e VI 
do art. 13 da Lei de Licitações, que considera serviços técnico profissionais 
especializados as atividades de assessoria e consultoria na área contábil e 
financeira, além do treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 
  
É preciso informar que atualmente o Poder Executivo conta apenas com um 
contador na ativa, que muito embora possua as atribuições precípuas do cargo tal 
qual descritas em lei, se vê muito onerado em vista de não haver outros profissionais 
no quadro de servidores, o que o impede de dispender tempo para qualificação.  
 
No entanto, o processo de treinamento em novas legislações e tecnologias é 
primordial para o atendimento de seus afazeres e do interesse público, sendo dever 
da administração promover os meios necessários para que esse desenvolvimento 
ocorra, o que se perfaz em atividade de planejamento.  
 
As atividades a serem desenvolvidas, ainda, não compreendem a realização de 
atividades-fim do cargo, mas apenas a assessoria, consultoria e treinamento, 
conforme descritivo das atividades na sequência do presente documento, que se 
fazem ainda mais prementes em vista dos últimos apontamentos do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado quanto a falhas na estrutura e no processo de 
planejamento estratégico e da formulação das políticas públicas nas peças de 
planejamento (PPA / LDO / LOA).  
 
Assim, entendemos haver fundamento tanto legal quanto técnico para a 
terceirização em questão. 
 
SERVIÇOS  
 
Planejamento e Contabilidade  
 
a) Orientação técnica acerca da elaboração dos Projetos de Lei do Plano Plurianual, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e Créditos Adicionais;  
 
b) Orientação na preparação de dados e acompanhamento na realização de 
audiências públicas nos processos de discussão e elaboração do PPA, LDO e LOA;  
 
c) Orientação na apuração dos eventos contábeis necessários ao encerramento dos 
balancetes mensais e do balanço anual, visando a conferência, análise e publicação 
dos balancetes e todas as peças do Balanço Geral do Município;  
 
d) Análise de dados e documentos gerados pelos sistemas contábeis antes do envio 
ao Sistema AUDESP, SICONFI, SIOPE, SIOPS e quaisquer outros que venham a ser 
instituídos ou substituídos; 
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e) Acompanhamento de prazos e alertas acerca do cumprimento de índices 
constitucionais e infraconstitucionais, além do calendário de entrega de documento 
ao sistema AUDESP; 
 
f) Assessoramento e apoio a cada órgão que trate de questões financeiras e 
administrativas, com orientação e acompanhamento em obrigações acessórias, 
como treinamento para preenchimento de formulários e declarações exigidas pela 
Secretaria do Tesouro Nacional (SICONF), análise na área de pessoal, formalização 
da folha de pagamento, descontos, composição salarial, retenções de tributos, 
adequação de cargos e salários, dentre outros; Orientação no cumprimento das 
obrigações decorrentes de instruções emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado, 
com acompanhamento das prestações de contas do Município, através de assessoria 
e ser prestada com relação aos assuntos financeiros, contábeis e orçamentários;  
 
g) Orientar na elaboração de informações a serem encaminhadas ao Jurídico da 
contratante para subsidiar a defesa nos processos de análise de contas anuais 
perante o TCE/SP, preparando justificativas de todos os possíveis apontamentos 
relacionados às áreas de finanças, contabilidade, demonstrações financeiras, peças 
de planejamento municipal, execução orçamentária e correlatos;  
 
h) Orientação sobre a movimentação contábil, orçamentária e financeira, quanto a 
sua autenticidade, anterioridade, classificação orçamentária e formalização dos 
processos de empenhamento, liquidação e pagamento, e acompanhamento na 
abertura de créditos adicionais especiais e suplementares;  
 
i) Assessorar na implantação e readequação de rotinas internas e procedimentos da 
contratante, visando dar cumprimento às regras, exigências técnicas e de gestão 
necessárias a prestação de contas mensais nos moldes do TCE/SP (AUDESP);  
 
j) Orientações referentes à concessão de adiantamentos, bem como sua prestação 
de contas;  
 
k) Criação, análise, interpretação e explanação gerencial de relatórios inerentes à 
execução orçamentária e financeira;  
 
l) Assessoria e treinamento na implantação e adequação dos controles do município 
às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). 
 
Qualificação e Treinamento  
 
A empresa contratada deverá realizar treinamentos para os servidores da Prefeitura 
Municipal de Tuiuti durante o processo de execução do contrato, sempre que 
solicitado pela CONTRATANTE. Nesta etapa de treinamento, a CONTRATANTE, 
deverá designar os participantes de cada capacitação e agendar com prazo mínimo 
de 20 (vinte) dias de antecedência. 
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a) A contratada deverá disponibilizar instrutor(es) qualificado(s) para ministrar os 
treinamentos, com sólida experiência no assunto. Devendo substituí-los a critério 
da contratante, caso eles não cumprirem satisfatoriamente os objetivos do 
treinamento;  
 
b) As capacitações ocorrerão por cada “módulo” deste termo de referência, sempre 
que solicitado pela CONTRATANTE;  
 
c) Todos os treinamentos deverão ser presenciais na sede da CONTRATANTE ou da 
CONTRATADA;  
 
d) A CONTRATANTE deverá fornecer Certificado de Participação aos servidores que 
tiverem comparecido em cada curso;  
 
e) Os custos inerentes às despesas de hospedagem, alimentação e transporte serão 
arcados pela CONTRATADA.  
 
Forma de Execução dos Serviços  
 
Os serviços serão prestados à CONTRATADA, através de duas visitas presenciais 
semanais, sendo por tempo ilimitado quando através de conexão remota, serviços 
de internet e outros meios de comunicações disponíveis, quando necessário.  
 
Quanto as visitas presenciais, a carga horária mínima a ser cumprida é de 14 
(quatorze) horas divididas em 02 (dois) dias. No caso de feriados e/ou pontos 
facultativos, a carga horária mínima será proporcionalizada durante a semana. 
 
Qualificação Técnica 
 
Apresentação de relação da equipe técnica responsável pelos trabalhos, composta 
por no mínimo 02 (dois) integrantes com formação em nível superior na área de 
ciências contábeis, devendo estes profissionais serem regularmente registrados no 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC.  
 
Comprovação da existência de vinculo profissional entre o(s) membro(s) da equipe 
técnica e a empresa proponente, poderá ser realizada mediante cópia do contrato 
social no caso de sócios, cópia do registro na carteira profissional, cópia da ficha de 
empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 
autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 
execução dos serviços e atenda as exigências deste edital (qualificação, formação e 
registro no CRC). No caso de profissional autônomo, deverá ser apresentado junto 
com a documentação, o contrato de prestação de serviço com o licitante ou 
declaração do próprio profissional, autorizando o licitante a relacioná-lo na equipe 
técnica para fins exclusivos desta licitação. 
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ANEXO X 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIÁRIA 
 

CARTA CONVITE N.º 001/2021 
Edital nº 012/2021 

Processo nº 011/2021 

 
Contratante: Município de Tuiuti CNPJ: 67.160.481/0001-73 

Contrato n.º: Processo Administrativo n.º: 

Objeto: Contratação de empresa especializada em gestão pública, para 
prestação de serviços de apoio técnico, qualificação e treinamento 
presencial e a distância para o acompanhamento operacional nas áreas de 
planejamento e contabilidade, bem como no processo de atendimento das 
obrigações determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
sobretudo aquelas relativas ao projeto AUDESP. 

Contratada:  CNPJ:  

DADOS DO ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Data e hora do início: Data e hora do término: 

Descrição dos atendimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tuiuti, _____ de ______________________ de 2021. 

 
 

Identificação e assinatura do resp. 

atendimento 

Identificação e assinatura resp. 

departamento 
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