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EDITAL 

 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

  

 

 

Av. Dr. José Maciel, n° 517 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra – Estado de São 

Paulo – Fone 4788 - 9300.  

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2014 

 

PROCESSO Nº. 01/2014  

 

 

 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de Consultoria e 

Assessoria nas áreas de finanças públicas, incluindo orçamento público, 

contabilidade pública, de administração pública, compreendendo pessoal, 

licitações, contratos administrativos e compras governamentais; e de controle na 

administração pública e almoxarifado. 

 

 

ENCERRAMENTO: 12/03/2014. 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10h00min.  

 

 

 

RECEBI, NESTA DATA, UMA VIA DA “TOMADA DE PREÇOS” 01/2014 E DA MINUTA DO 

CONTRATO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NAS CONDIÇÕES E PRAZOS PRÉ-

ESTABELECIDOS. 

 

 

TABOÃO DA SERRA, __ DE _________ DE 2014. 

 

 

 

____________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA 

(RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2014 

 

 

A Câmara Municipal de Taboão da Serra faz saber que se encontra aberta a 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2014, do tipo TÉCNICA E PREÇO, regida pela Lei Federal 

nº. 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas e LC 123/06, devendo os 

envelopes contendo a Documentação, a Proposta Técnica, e a Proposta de 

Preços, ser entregues Na Diretoria de Licitações desta Casa de Leis, até às 10h00min 

do dia 12/03/2014, no endereço sito a Av. Dr. José Maciel, nº. 517, 03º andar, Jd. 

Maria Rosa, Taboão da Serra, São Paulo. 

 

 

A sessão de abertura dos envelopes contendo a documentação terá início às 

10h00min do mesmo dia acima indicado. 

 

 

Os interessados em participar desta licitação deverão oferecer garantia para 

participação no valor de R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais) 

equivalente a 01% (um por cento) do valor estimado para a contratação 

decorrente deste certame, com validade mínima de 60 (sessenta) dias.  

 

 

A garantia deverá ser prestada no setor de Tesouraria da Câmara Municipal 

de Taboão da Serra em qualquer das modalidades previstas no § 01º, do artigo 56, 

da Lei Federal 8.666/93, e a comprovação de sua prestação integra o rol de 

documentos necessários à Habilitação neste certame. 

 

 

Cópia completa desta Tomada de Preços e Anexos poderão ser retirados, 

gratuitamente, no Setor de Licitações da Câmara Municipal de Taboão da Serra, 

sito a Av. Dr. José Maciel, n° 517, 03° andar, Jd. Maria Rosa, Taboão da Serra, S. P., 

de segunda a sexta-feira das 8h30min às 16h30min, onde poderão ser obtidas outras 

informações.  

 

 

A presente licitação será presidida pela Comissão Permanente Julgadora de 

Licitações, criada pelo Ato da Mesa n° 04/2014, composta pelo Presidente da 

Comissão: Marcio Jarmendia e pelos membros, Ariovaldo Pinheiro e Marlon 

Gonçalves Delfino.  
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1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços técnicos 

especializados de Consultoria e Assessoria nas áreas de finanças públicas, incluindo 

orçamento público, contabilidade pública, de administração pública, 

compreendendo pessoal, licitações, contratos administrativos e compras 

governamentais; e de controle na administração pública e almoxarifado. 

1.2. A Câmara pretende formular consultas que demandem 25 (vinte e cinco) horas 

mensais de atendimento observado o disposto no Anexo I a este edital, nas áreas 

especificadas no inciso anterior. 

1.2.1. Para efeitos contratuais, os tempos previstos no Anexo I deste Edital deverão 

abranger todo o conjunto de atividades necessárias à elaboração, preparação, e 

oferecimento, das respostas, inclusive o tempo gasto com pesquisas, estudos, e 

outros, e todas as respostas deverão refletir o posicionamento técnico da empresa, 

considerando: embasamento legal, doutrina, jurisprudência e todas as demais 

normas atinentes à matéria, inclusive as orientações e instruções do Tribunal de 

Contas do Estado, quando for o caso. 

1.3. A licitante contratada deverá prestar assessoria à Câmara, consistente no 

encaminhamento de orientações nas mesmas áreas apontadas no item 1.1, 

necessárias em função da edição de novas leis e normas, bem como de Instruções 

e posicionamentos do E. Tribunal de Contas do Estado. A carga de trabalho dessa 

assessoria foi calculada em 10 (dez) horas mensais, ficando facultado ao licitante 

contratado, caso a prestação das orientações especificadas demandem, em 

qualquer momento da vigência do contrato, tempo maior que esse, solicitar a sua 

rescisão amigável. 

1.4. O licitante contratado deverá restringir o atendimento das consultas ao limite de 

horas estabelecido no item 1.2. Nenhum atendimento além desse limite estipulado 

poderá ser pago, salvo se houver aditamento contratual na forma da lei. 

1.5. As consultas serão formuladas pela contratante à contratada nos dias úteis, das 

09h00min às 12h00min e das 13h00min às 18h00min horas. 

1.6. As orientações deverão ser dadas por escrito, assim como as respostas às 

consultas que desse modo serão formuladas. 

 

2. PRAZOS 

2.1. O licitante ao qual for adjudicado o objeto deste certame será convocado pela 

Administração para assinar o termo de contrato no prazo de até cinco (05) dias. 

2.2. O prazo de vigência do contrato será de doze (12) meses, contados do primeiro 

dia subseqüente ao da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo 

entre as partes, se permitido pela legislação e nos limites desta. 

2.3. Dos prazos de início e de execução: 

2.3.1. Os serviços de Consultoria e Assessoria se iniciarão com a vigência do 

contrato. 

2.3.2. As consultas poderão ser formuladas por escrito, via correio, fax ou 

computador, e oralmente, pelo telefone ou pessoalmente na sede da contratada. 

As respostas orais serão imediatas (em até 24hs da solicitação) e as por escrito, 

dadas no máximo de dez (10) dias úteis após a solicitação, ressalvados os casos 

complexos cujo prazo será definido entre as partes. 
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2.3.3. A orientação aos gestores se dará pela comunicação comentada das normas 

editadas e dos posicionamentos e Instruções expedidas pelo Tribunal de Contas do 

Estado, com indicação dos caminhos a seguir, observado o prazo de três (03) dias 

úteis contados da publicação de cada ato. 

2.4. O prazo de validade da proposta deverá ser de sessenta (60) dias, contados a 

partir do dia fixado no preâmbulo para entrega dos envelopes. 

 

3. SANÇÕES 

3.1. Em casos de mora na execução contratual ou inadimplemento, a Câmara 

poderá aplicar as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, com as 

multas dimensionadas nos termos dos itens seguintes: 

3.2. Multas moratórias: 

3.2.1. De cem reais (R$ 100,00), por dia de atraso no atendimento de consulta 

solicitada, ou, pelo não encaminhamento de orientação oportuna. 

3.3. Multas pela inexecução parcial ou total: 

3.3.1. Pela inexecução parcial do contrato a Câmara poderá impor multas de até 

cinco por cento (05%) do valor do contrato. 

3.3.2. Pela inexecução total a multa poderá ser de até vinte por cento (20%) do 

valor do contrato. 

 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Os interessados em participar do certame deverão apresentar, até o horário 

previsto no preâmbulo, três envelopes fechados, indevassáveis, contendo 

respectivamente a documentação, a proposta técnica, e, a proposta de preço, 

anotados no anverso a razão social do proponente, a modalidade e o número 

desta licitação, e a identificação do conteúdo: “Envelope nº 01 - Documentação”, 

“Envelope nº 02 – Proposta Técnica” e “Envelope nº 03 – Proposta de Preço”. 

4.1.2 O Envelope nº 01 – Documentação, deverá conter o Certificado de Registro 

Cadastral (CRC) da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e mais a seguinte 

documentação: 

4.2. Regularidade Fiscal 

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente como segue: 

 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da 

Fazenda; 

b) Certidão Negativa de Débitos referentes a tributos estaduais, expedida pela 

Secretaria Estadual da Fazenda, através da Unidade Administrativa da sede da 

licitante; 

c) Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município sede 

da licitante. 

d) Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social – 

CND. 

e) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço – FGTS. 
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – (CNDT), 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

4.2.1. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões negativas, positivas com 

efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que os débitos certificados 

estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

4.2.2. Qualificação técnica 

4.2.2.1. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

comprovando a execução de atividade de consultoria e assessoria pertinente e 

compatível com o objeto deste certame, nas áreas de orçamento, pessoal e 

compras, entendidas como as áreas de maior relevância do objeto deste Edital. 

4.2.2.2. Relação das instalações e do aparelhamento da licitante, adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação. 

4.2.2.3. Prova possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 

das propostas, profissionais de nível superior das áreas de Contabilidade e 

Administração, detentores, individualmente, de atestados de responsabilidade 

técnica por execução de serviços de características semelhantes de consultoria e 

assessoria, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. A prova de 

que trata este item deverá ser acompanhada do respectivo Atestado de 

Responsabilidade Técnica, bem como cópia autenticada da Carteira Profissional ou 

da Ficha de Registro de Empregado; de Contrato de Trabalho; ou, de Contrato 

Social da empresa, conforme a condição do profissional indicado. 

4.2.2.4. Inscrição ou registro nas entidades profissionais competentes (CRC – 

Conselho Regional de Contabilidade e CRA – Conselho Regional de Administração). 

4.2.3. Qualificação econômico-financeira 

4.2.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da Lei, 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 (03) meses da data de apresentação da proposta. 

4.2.3.2. Para verificação da boa situação financeira da licitante será dividido o ativo 

circulante pelo passivo circulante, não devendo o resultado dessa operação ser 

inferior a um (1,0). 

4.2.3.3. Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. 

4.2.3.4. Patrimônio líquido mínimo de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais) 

devendo a comprovação ser feita relativamente à data limite para apresentação 

dos envelopes, tal como fixada no preâmbulo, admitida a atualização por meio de 

índices oficiais. 

4.2.3.5. Prova de recolhimento de Garantia de Participação no valor de R$ 1.890,00 

(um mil, oitocentos e noventa reais). 

4.2.3.6. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal. 

4.3. As empresas não cadastradas na Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, para 

poderem participar deste certame deverão comprovar que atenderam às 

condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento 
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dos envelopes, fixada no preâmbulo deste ato convocatório. Para esse 

cadastramento especial deverão apresentar os documentos exigidos nos artigos 28 

e 29, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93. O Certificado de Registro Cadastral deverá ser 

retirado pelo interessado, para inclusão no Envelope nº 01 referido no item 4.2. 

4.4. Os documentos necessários à habilitação ou ao cadastramento poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Câmara, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial. 

4.5. O Envelope Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA deverá conter todos os documentos 

definidos nos itens 4.5.., 4.5.2 e 4.5.3 deste Edital: 

4.5.1. Metodologia a ser empregada no desenvolvimento das atividades objeto 

deste certame. 

4.5.2. Disponibilidade de tecnologia operacional pertinente e adequada à 

prestação dos serviços, quantificando-os e descrevendo-os. 

4.5.3. Disponibilidade de estrutura operacional pertinente e adequada à prestação 

dos serviços objeto do certame, quantificando-a e descrevendo-a, observando-se o 

limite máximo de 03 (três) profissionais de nível superior da área contábil;03 (três) 

profissionais de nível superior da área de administração; e, ainda, 02 (dois) 

profissionais da área de economia, capacitados para desempenhar as atividades 

objeto da presente contratação. A comprovação das informações deverá ser feita 

mediante a apresentação de cópia dos competentes comprovantes de sua 

inscrição nas entidades de classe competentes, bem como de declaração da 

licitante de que os mesmos estarão à disposição da empresa para fins de execução 

das atividades objeto deste certame. 

4.5.4. Qualificação da equipe técnica indicada para compor a estrutura 

operacional de que trata o item 5.1.3., mediante a apresentação de documentos 

relativos a: comprovação de conclusão de curso(s) de especialização; 

comprovação de conclusão de curso(s) de mestrado; comprovação de conclusão 

de curso(s) de doutorado; comprovação de publicação de parecer(es)/artigo(s); e, 

livro(s) publicados, desde que pertinentes ao objeto do certame. 

4.5.4.1. A formação acadêmica adicional e trabalhos publicados pelos membros da 

equipe indicada deverão ser comprovados mediante a apresentação de cópias 

(verso e anverso) dos diplomas e/ou certificados de pós-graduação, bem como das 

publicações efetuadas, aceitando-se, para os livros, apenas cópias da capa, das 

páginas de identificação e do índice de assuntos, este se houver. 

4.5.4.2. Com relação às publicações (livros e artigos/parecer), cada uma delas, 

quando de autoria de mais de um dos membros da equipe técnica, será pontuada 

uma única vez. 

4.5.5. A falta das informações de que tratam os itens 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 e 4.5.4, 

implicará na desclassificação da licitante. 

4.6. O Envelope nº 03 - Proposta de Preços, 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: 
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4.6.1. Razão Social, CNPJ, Endereço, Cidade, CEP, Estado, Telefone, Fax, E-Mail, 

Responsável, Cargo, RG, e Data; 

4.6.2. Preço Global da Proposta, com indicação expressa dos valores 

correspondentes aos serviços objeto do presente edital; 

4.6.2.1. 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; 

4.6.3. Prazo de validade da Proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura do Envelope nº 01 - "DOCUMENTAÇÃO"; 

4.6.2. 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. 

4.6.3. 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. 

 

5. CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 

5.1. 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. 

5.1.1. A procuração ou o Contrato Social (este no caso de o Procurador ser um sócio 

da empresa licitante) deverá ser entregue, até o prazo de encerramento estipulado 

no item 03 deste Edital, fora dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO”, "PROPOSTA 

TÉCNICA" e “PROPOSTA COMERCIAL”. 

5.1.2. Uma vez entregues os envelopes e expirado o prazo, nenhum documento 

poderá ser recebido ou devolvido pela Comissão. 

5.2. A Comissão dará início à abertura dos envelopes nº 01- DOCUMENTAÇÃO em 

ato público, e procederá ao exame e rubrica dos documentos neles contidos, que 

serão também rubricados pelos licitantes presentes, desde que devidamente 

credenciados. 

5.3. 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. 

5.4. As empresas licitantes que não satisfizerem as exigências e formalidades 

previstas neste 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 
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licitantes ou devolvidos via postal no caso de ausência destes na sessão, desde que 

não tenha ocorrido recurso, ou após a sua decisão. 

5.4.1. 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. 

5.5. 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 neste 

Edital. 

5.5.1. As PROPOSTAS TÉCNICAS serão devidamente rubricadas pelos membros da 

Comissão e representantes credenciados presentes na sessão de abertura dos 

envelopes, e, depois de examinada e apurada a sua pontuação de acordo com o 

Anexo V, serão juntadas ao processo. 

5.5.2. 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 envelopes nº 03 - “PROPOSTA COMERCIAL”, em ato 

público, sendo dado conhecimento aos licitantes habilitados do local, data e 

horário da respectiva sessão. 

5.6. 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. 

5.7. Após a fase de HABILITAÇÃO não cabe desistência das PROPOSTAS, salvo por 

motivo justo, decorrente de fato superveniente, e, desde que aceito pela Comissão. 

5.8. A classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada 

(MP) das valorizações das propostas técnicas e de preço, conseqüentemente entre 

os índices: técnico (IT) e de preço (IP), através da seguinte fórmula: MP = IT x 6 + IP x 

4, onde: MP = Média Ponderada, IT= Índice Técnico, e IP = Índice de Preço, sendo as 

notas obtidas arredondadas até os centésimos. 

5.9. A classificação será feita da maior média para a menor, julgando-se vencedor 

o licitante que obtiver a maior média. 

5.10. 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, propostas 

técnicas e outras propostas comerciais, 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. 

 

6. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SOBRE O CERTAME 

6.1. Todas as informações, esclarecimentos e elementos relativos a esta licitação e 

às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de 

seu objeto, serão fornecidos na Diretoria de Licitações da Câmara Municipal de 
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Taboão da Serra, sito a Av. Dr. José Maciel, n° 517, 03° andar, Jd. Maria Rosa, 

Taboão da Serra, S. P., de segunda a sexta-feira das 8h30min às 16h30min, ou 

através do telefone (11) 4788-9300, onde poderão ser obtidas outras informações. 

 

7. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO GLOBAL 

7.1. Somente serão aceitas propostas cujo preço global seja igual ou inferior ao 

preço de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), para doze (12) meses de 

vigência contratual. 

 

8. CRITÉRIO DE REAJUSTE 

8.1. Nos termos da legislação vigente, os preços serão reajustáveis a cada 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. 

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela Câmara até o dia 05 de 

cada mês subseqüente ao da prestação dos serviços, sendo que no 01° e ultimo 

mês de vigência do contrato os valores serão proporcionais aos dias trabalhados. 

9.2. O cronograma de desembolso máximo por mês civil é o que consta do anexo II 

a este Edital. 

9.3. Quando o pagamento não se fizer nos termos do item 9.1, os valores devidos 

mensalmente serão atualizados pela variação pro rata die do INPC-IBGE, 

acrescendo-se multa de dois por cento (2%). 

 

10. INSTRUÇÕES E NORMAS PARA RECURSOS 

10.1. Impugnações 

10.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Câmara o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil anterior à data fixada no preâmbulo. 

10.1.2. A impugnação deverá ser protocolada junto à Comissão Permanente de 

Licitações, no mesmo endereço e horários fixados no item 6.1. 

10.1.3. A impugnação será examinada observando-se o disposto no artigo 41, § 1º, 

da Lei nº 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas. A decisão será 

comunicada ao impugnante e demais interessados. 

10.1.4. Acolhida a impugnação a Câmara divulgará as partes do edital que foram 

alteradas, reabrindo-se o prazo inicial para entrega dos envelopes contendo 

documentação e proposta, salvo quando inquestionavelmente as modificações 

não afetarem a formulação das propostas. 

10.2. Recursos 

10.2.1. Serão admissíveis os recursos previstos no artigo 109 da Lei nº 8.666/93, nas 

condições nele previstas. 

10.2.2. O recurso deverá ser protocolado nos termos do item 10.1.2. 

10.2.3. Na fluência dos prazos para interposição de recursos, o processo ficará na 

Comissão Permanente de Licitações, onde os licitantes poderão ter vista dos autos e 

obter prontamente as cópias desejadas, mediante ressarcimento dos custos 

respectivos. Em nenhuma hipótese se admitirá retirada dos autos da repartição. 
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11. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1. A Câmara 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. 

11.2. O recebimento se fará mediante recibo e a cada mês. 

 

12. MINUTA DE CONTRATO 

12.1. A minuta do contrato a ser firmado entre a Câmara e o licitante vencedor 

integra este ato convocatório como anexo III. 

 

13. DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

13.1. O Orçamento estimado em planilha de quantidades de horas e preços 

unitários é o que consta como anexo IV. 

 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

14.1. As despesas decorrentes do contrato a ser firmado onerarão neste exercício as 

dotações n.º 33903900, e nos próximos exercícios, à conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

 

 

 

Taboão da Serra, 07 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

 

MARCIAL PEREIRA DO NASCIMENTO 

DIRETOR DE LICITAÇÕES 
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ANEXO I 

 

 

INFORMAÇÕES PARA EFEITO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

 

 

Consulta oral por telefone Equivale sempre a uma hora 

Consulta oral pessoal Equivale sempre a cinco horas 

Consulta escrita Equivale sempre a oito horas 

Assessoria Equivale sempre a uma hora 
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ANEXO II 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR MÊS CIVIL 

 

 

 

Mês civil de vigência do contrato Valor em R$ 

2º mês R$ 15.750,00 

3º mês R$ 15.750,00 

4º mês R$ 15.750,00 

5º mês R$ 15.750,00 

6º mês R$ 15.750,00 

7º mês R$ 15.750,00 

8º mês R$ 15.750,00 

9º mês R$ 15.750,00 

10º mês R$ 15.750,00 

11º mês R$ 15.750,00 

12º mês R$ 15.750,00 

13º mês R$ 15.750,00 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

Contrato n° __/2014 - Processo n° 01/2014 – Tomada de Preços 01/2014. 

 

Contratante: Câmara Municipal de Taboão da Serra. 

 

Contratada: _______________________________. 

 

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria 

nas áreas de finanças públicas, incluindo orçamento público, contabilidade 

pública, de administração pública, compreendendo pessoal, licitações, contratos 

administrativos e compras governamentais; e de controle na administração pública 

e almoxarifado. 

 

 

 

 

 

 

Aos___ dias do mês de ______ do ano de 2014, pelo presente instrumento e na 

melhor forma de direito. Os abaixo-assinados, de um lado na qualidade de 

CONTRATANTE a CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 60.547.841/0001-45, sito a Av. Dr. José Maciel, n° 517 - Jardim Maria Rosa 

Taboão da Serra, através de seu Presidente, CARLOS EDUARDO NÓBREGA, e de 

outro lado na qualidade de CONTRATADA à empresa _____________________, com 

sede a ______________, n° ________, ___________, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

_______________, neste ato representado por ________________, portador da Cédula 

de Identidade RG n° _____________, inscrito no CPF/MF sob o n° ______________, tendo 

em vista o resultado da Tomada de Preços nº 01/2014, que integra este termo 

independentemente de transcrição, têm entre si ajustado o contrato que se rege 

pelas seguintes cláusulas: 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA 01 - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA, de serviços técnicos 

especializados de Consultoria e Assessoria nas áreas de finanças públicas, incluindo 

orçamento público, contabilidade pública, de administração pública, 

compreendendo pessoal, licitações, contratos administrativos e compras 

governamentais; e de controle na administração pública e almoxarifado. 
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1.1. A CONTRATANTE pretende formular consultas que demandem 25 (vinte e cinco) 

horas mensais de atendimento, observado o disposto no anexo I do edital, nas áreas 

especificadas no inciso anterior. 

1.1.1. Para efeitos deste contrato, os tempos previstos no Anexo I do Edital deverão 

abranger todo o conjunto de atividades necessárias à elaboração, preparação, e 

oferecimento, das respostas, inclusive o tempo gasto com pesquisas, estudos, e 

outros, e todas as respostas deverão refletir o posicionamento técnico da empresa, 

considerando: embasamento legal, doutrina, jurisprudência e todas as demais 

normas atinentes à matéria, inclusive as orientações e instruções do Tribunal de 

Contas do Estado, quando for o caso. 

1.2. A CONTRATADA deverá prestar assessoria à CONTRATANTE, consistente no 

encaminhamento de orientações nas mesmas áreas apontadas no item 01, 

necessárias em função da edição de novas leis e normas, bem como de Instruções 

e posicionamentos do E. Tribunal de Contas do Estado. A carga de trabalho dessa 

assessoria foi calculada em 10 (dez) horas mensais, ficando facultado à 

CONTRATADA, caso a prestação das orientações especificadas demandem, em 

qualquer momento da vigência deste contrato, tempo maior que esse, solicitar a 

sua rescisão amigável. 

1.3. A CONTRATADA deverá restringir o atendimento das consultas ao limite de horas 

estabelecido no item 1.1 e 1.2. Nenhum atendimento além desse limite estipulado 

poderá ser pago, salvo se houver aditamento contratual na forma da lei. 

1.3. As consultas serão formuladas pela CONTRATANTE à CONTRATADA nos dias 

úteis, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 18h00min. 

1.4. As orientações deverão ser dadas por escrito, assim como as respostas às 

consultas que desse modo serão formuladas. 

 

CLÁUSULA 2 - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução do objeto deste contrato é o de empreitada por preço 

global. 

 

CLÁUSULA 3 - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto descrito na 

cláusula 01, 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 dia cinco (05) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sendo que 

no primeiro e ultimo mês de vigência do contrato os pagamentos serão 

proporcionais aos dias efetivamente trabalhados. 

3.2. Os preços avençados nesta cláusula, nos termos da legislação vigente serão 

reajustáveis anualmente pela variação do INPC-IBGE, tomando-se por mês base 

para cálculo o da entrega das Propostas, salvo a hipótese de alteração legal, caso 

em que os preços serão reajustados no menor período possível. 

3.3. Os valores das multas estipuladas na cláusula 07 serão reajustados nas mesmas 

datas e proporção dos reajustamentos dos preços contratuais. 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Dr. José Maciel, 517 – CEP 06763-270 – Jd. Maria Rosa – Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300. 

Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br 

 

 

3.4. Quando a CONTRATANTE não fizer os pagamentos dentro do prazo contratual, 

os valores devidos serão atualizados pela variação “pro rata die” do INPC-IBGE até 

a data do efetivo desembolso, e acrescidos de multa de cinco por cento (02%). 

3.5. As partes estabelecem que não poderá haver atendimento e pagamento de 

remuneração por consultas que excedam o limite de 25 (vinte e cinco) horas 

mensais, nem remuneração por assessoria que demande carga de trabalho superior 

a 10 (dez) horas mensais. 

 

CLÁUSULA 04 - DOS PRAZOS 

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 ser prorrogado mediante acordo entre as partes, se 

permitido pela legislação e nos limites desta. 

4.2. Os serviços de consultoria e assessoria se iniciarão com a vigência do contrato. 

4.3. As consultas poderão ser formuladas por escrito, via correio, fax ou computador, 

e oralmente, pelo telefone ou pessoalmente na sede da CONTRATADA. As respostas 

orais serão imediatas (em até 24hs da solicitação) e as por escrito dadas no máximo 

de dez (10) dias úteis após a solicitação, ressalvados os casos complexos cujo prazo 

será definido entre as partes. 

4.4. A assessoria se dará pela comunicação comentada das normas editadas e dos 

posicionamentos e Instruções expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado, com 

indicação dos caminhos a seguir, observado o prazo de três (03) dias úteis contados 

da publicação de cada ato. 

4.5. 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. 

4.6. Cada consulta oral por telefone equivalerá a uma hora de atendimento; cada 

consulta oral pessoal equivalerá a cinco horas de atendimento; cada consulta 

escrita equivalerá a oito horas de atendimento; bem como cada atendimento de 

assessoria equivalerá a uma hora de atendimento. 

 

CLÁUSULA 5 - DO CRÉDITO POR ONDE CORRERÁ A DESPESA 

As despesas decorrentes do contrato onerarão, neste exercício de 2014, à conta 

das dotações: n.º 33903900, Nota de Empenho n.º ______/2014 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 e do regime de direito público a que está submetido, na forma da 

legislação de regência. 
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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 na seguinte conformidade: 

 

7.1 - Multas moratórias: 

7.1.1 - De cem reais (R$ 100,00), por dia de atraso no atendimento de consulta 

solicitada formalmente, pela CONTRATANTE ou pelo não encaminhamento de 

orientação oportuna. 

7.2. Multas pela inexecução parcial ou total: 

7.2.1 Pela inexecução parcial do contrato a CONTRATANTE poderá impor multas de 

até cinco por cento (5%) do valor do contrato, ressalvada a hipótese do item 

seguinte. 

7.2.2. Pela inexecução total a multa poderá ser de até vinte por cento (20%) do 

valor do contrato. 

 

 

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 n.º 

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 todas as ocorrências decorrentes desta avença são 

regidas pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666/93. Os casos omissos, não 

solucionáveis por essa norma, submetem-se aos preceitos de direito público em 

primeiro lugar, para depois 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 

Fica eleito o Foro distrital de Taboão da Serra para dirimir quaisquer dúvidas 

decorrentes do presente contrato. 

 

13.2- E por estarem justas e acordadas, assinam o presente contrato em 03 (três) vias 

de igual forma e teor na presença das testemunhas abaixo para que produza seus 

efeitos jurídicos. 

 

 

    Taboão da Serra, __ de ______ de 2014. 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO NÓBREGA 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 

 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

01ª - Testemunha         02ª - Testemunha 

RG. n°         RG. n°  
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ANEXO IV 

 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

 

 

 

Serviço 

Técnico de 

Número máximo de horas 

de prestação, por mês 

Valor estimado 

da hora em R$ 

Valor estimado da 

despesa mês em R$ 

Consultoria 25 450,00 11.250,00 

Assessoria 10 450,00 4.500,00 

 35 450,00 15.750,00 

 

 

 

Total Global Mensal   R$ 15.750,00 

 

Total Global da Despesa R$ 189.000,00 

Estimada por 12 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Dr. José Maciel, 517 – CEP 06763-270 – Jd. Maria Rosa – Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300. 

Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br 

ANEXO V 

 

PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

Os critérios a serem adotados para apuração da PONTUAÇÃO TÉCNICA (que 

chegará, no máximo, a 100 pontos), serão os seguintes: 

 

 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Metodologia 10 

Tecnologia Operacional 10 

Recursos Materiais  30 

Qualificação da Estrutura Operacional 50 

 

 

Metodologia: Será avaliada a metodologia a ser empregada pela proponente no 

atendimento às consultas realizadas de forma escrita, sendo critérios de avaliação: 

 

a) Quanto às respostas escritas: Emitidas e/ou aprovadas sempre por responsável 

da área.  

   Sim = 5 pontos 

   Não = 0 pontos 

 

b)  Quanto às respostas orais: Sofram revisão internamente por responsável da 

área, em prazo não superior a 03 horas. 

   Sim = 5 pontos 

   Não = 0 pontos 

 

Tecnologia Operacional: Será avaliada a tecnologia operacional disponível pela 

proponente para a prestação dos serviços objeto do certame, sendo critérios de 

avaliação: 

 

a) Quanto às linhas telefônicas 

a.1) 01 linhas = 01 ponto 

a.2) 03 linhas = 02 pontos 

a.3) 04 ou mais linhas = 03 pontos 

 

b) Quanto aos aparelhos de fac-símile 

b.1) 01 aparelho = 01 ponto 

b.2) 03 aparelhos = 02 pontos 

b.3) 04 ou mais aparelhos = 03 pontos 
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c) Quanto aos computares e/ou similares 

c.1) 01 a 03 máquinas = 01 ponto 

c.2) 04 a 06 máquinas = 02 pontos 

c.3) 07 a 09 máquinas = 03 pontos 

c.3) 10 ou mais máquinas = 04 pontos 

 

Recursos Materiais: Serão avaliados os recursos materiais – equipe de profissionais - 

disponível pela proponente para a prestação dos serviços objeto do certame, 

sendo critérios de avaliação:  

 

a) Quanto aos profissionais da área contábil 

a.1) 01 profissional da área contábil = 03 pontos 

a.2) 02 profissionais da área contábil = 06 pontos 

a.3) 03 profissionais da área contábil = 10 pontos 

 

b)  Quanto aos profissionais da área de administração 

b.1) 01 profissional da área de administração = 03 pontos 

b.2) 02 profissionais da área administração = 06 pontos 

b.3) 03 profissionais da área administração = 10 pontos 

 

c) Quanto aos profissionais da área de economia 

c.1) 01 profissional da área de economia = 05 pontos 

c.2) 02 profissionais da área de economia = 10 pontos 

 

Qualificação da Estrutura Operacional: Será avaliada a experiência e capacitação 

dos profissionais indicados como disponíveis pela proponente para a prestação dos 

serviços objeto do certame, sendo critérios de avaliação: 

 

a) Por título de especialização = 2,5 ponto cada título = máximo 10 pontos 

 

b) Por título de mestrado/doutorado = 5,0 pontos cada título = máximo 10 pontos 

 

c) Por artigo / parecer divulgado publicado em revistas/jornais e não boletins ou 

outras formas de e) conteúdo institucional = 1 ponto = máximo 10 pontos 

 

e) Por livro publicado = 10 pontos cada livro = máximo 20 pontos 

 

Somente serão pontuados títulos e publicações pertinentes aos campos objeto da 

presente licitação, ou seja, Contabilidade Pública, Administração Pública, e, 

Economia na Gestão Pública. 

 

Com relação aos pareceres e artigos publicados, cada um deles, quando de 

autoria de mais de um dos membros da equipe técnica, será pontuado uma única 

vez. 
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A pontuação do presente quesito corresponderá à soma dos itens constantes das 

alíneas “a” a “e”, respeitados os limites máximos constantes de cada uma delas. 

 

A pontuação máxima a ser considerada pela Comissão no presente quesito será de 

50 (cinquenta) pontos, ainda que a soma da pontuação auferida pelas licitantes 

ultrapassem tal montante. 

 

Para cada Proposta Técnica será atribuído um Índice Técnico (IT) correspondente, 

calculado em função da Maior Nota Técnica (MNT) entre as propostas, conforme a 

seguinte fórmula: Índice Técnico: IT= (NT/MNT), onde IT= Índice Técnico da Proposta 

em análise, NT= Nota Técnica da proposta em análise, e MNT= Maior Nota Técnica 

entre todas as propostas. 

 

Serão desclassificadas as propostas cuja pontuação atribuída não consiga superar 

o limite de 50 (cinquenta) pontos. 

 

Feita a avaliação das Propostas Técnicas em conformidade com os itens anteriores, 

serão abertos os envelopes com as propostas de preço dos licitantes que cumprirem 

as exigências do edital. 

 

As Propostas de Preços serão avaliadas e valorizadas, sendo-lhes atribuído um Índice 

de Preço (IP), assim definido: IP = MP/P, onde: IP= Índice de Preço, MP= menor preço 

cotado entre todas as proponentes, P= Preço referente cotado pela proponente 

em análise. 

 

 

 


