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EDITAL DE PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL – MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua Benedito Valadares, n.º 243 – 2.º andar, em Florestal – Minas 
Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.947.701/0001-40, neste ato representada pela COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL, constituída 
pela Portaria n.º 04, de 03 de janeiro de 2022 deste Poder Legislativo, em conformidade com a Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público para o conhecimento dos interessados que 
realizará procedimento de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, TIPO “TÉCNICA E 
PREÇO”, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL com a finalidade de selecionar 
propostas para “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA CONTÁBIL, CONSULTORIA E ASSESSORIA 
JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
INQUÉRITO N.º 01/2022, COM A FINALIDADE DE APURAÇÃO DE SUPOSTOS DESVIOS 
DE DINHEIRO PÚBLICO COMETIDO POR SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO, ENFIM, A 
INVESTIGAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIDOR NO PERÍODO 
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2016 A 07 DE JANEIRO DE 2022”. 
 
CADASTRO OBRIGATÓRIO: Nos termos da Lei n.º 8.666/1983.  
 
A documentação e propostas relativas à licitação serão recebidas às 09:00 HORAS, DO DIA 19 
DE MAIO DE 2022, na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL – MINAS GERAIS, 
localizada na Rua Benedito Valadares, n.º 70, 2.º andar, em Florestal – Minas Gerais. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 
 
1 - DA APRESENTAÇÃO 
 
1.1. Os envelopes serão entregues no local determinado neste Edital no dia e horário aprazados para 
a abertura, devidamente lacrados, contendo, como sugestão, os seguintes dizeres: 
 
a)- Envelope n.º 01 – HABILITAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL – MINAS GERAIS 
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022 
EMPRESA PARTICIPANTE: 
CNPJ: 
 
b)- Envelope n.º 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL – MINAS GERAIS 
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022 
EMPRESA PARTICIPANTE: 
CNPJ: 
 



      CÂMARA MUNICIPAL DE FORESTAL 
   Rua Benedito Valadares, n.º 243, 2.º andar, Centro em Florestal  
                      CEP: 35690-000 – Estado de Minas Gerais 
            Tel.: (31) 3536-3195 e-mail:cmflorest@yahoo.com.br 
                            https://camaraflorestal.mg.gov.br/ 

 2 

c)- Envelope n.º 03 – PROPOSTA DE PREÇO 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL – MINAS GERAIS 
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022 
EMPRESA PARTICIPANTE: 
CNPJ: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
2 - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES: 
 
2.1. Constitui objeto da presente licitação a “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA CONTÁBIL, 
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS 
TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO N.º 01/2022, COM A FINALIDADE 
DE APURAÇÃO DE SUPOSTOS DESVIOS DE DINHEIRO PÚBLICO COMETIDO POR 
SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO, ENFIM, A INVESTIGAÇÃO DE TODAS AS 
ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIDOR NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2016 
A 07 DE JANEIRO DE 2022”, conforme especificação constante no OBJETO - inserido no 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA PROJETO BÁSICO, que compõe o presente Edital 
como se transcrito estivesse. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
3 - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01 
 
3.1. Para fins de participação no presente certame, no envelope 01, deverá constar 
obrigatoriamente, os seguintes documentos: 
 
3.1.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa 
identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores; 
 
c) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova 
da composição da diretoria em exercício; 
 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
e) declaração de enquadramento à Lei Complementar Federal n.º 123/2006, ou seja, manifestação 
de estar enquadrada como sendo Micro-empresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob pena de 
preclusão do direito de postular, para os fins deste Edital, os benefícios estatuídos no mencionado 
diploma legal. (conforme modelo Anexo). 
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e.1) a ausência da declaração de enquadramento à Lei Complementar Federal nº. 123/2006 não gerará 
inabilitação da licitante, tão somente, deixará de gozar dos benefícios previstos na referida Lei.  
 
3.1.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, que 
também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte; 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante a apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos relativa a contribuições previdenciárias ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS, através de 
Certificado de Regularidade Fiscal emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF; 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos 
por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT; 
 
g) Certidão Negativa de Falência e Concordata; 
 
h) Certidão negativa de lançamento no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS); 
 
i) Certidão negativa de lançamento no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) 
 
j) Comprovante de cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF); 
 
k) Certidão negativa de lançamento no Cadastro Nacional de Condenações Civis. 
 
l) Certidão negativa de lançamento do licitante no Cadastro Informativo de Inadimplência em relação 
à Administração Pública do Estado de Minas Gerais (CADIN-MG) 
 
m) Certidão negativa de lançamento do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar 
e Contratar com a Administração Pública do Poder Executivo Estadual (CAFIMP)  
 
n) Certidão negativa do lançamento da empresa e de seus profissionais participantes do processo de 
licitação dos registros de atos de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado Pelo 
Conselho Nacional de Justiça. 
 
o) Declaração expressa e formal, emitida pelo licitante, sob as penas da lei que: 
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I - Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal de 1988 (inciso V do artigo 27 da lei 8666/93, acrescentado pela lei nº. 9854/99) (conforme 
modelo Anexo); 
 
II - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do 
art. 32 da Lei nº 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98 (conforme modelo Anexo); 
 
III - Tem pleno e integral conhecimento de todos os serviços a serem executados e de que dispõe 
de infraestrutura adequada para atender as condições exigidas na presente licitação (conforme 
modelo Anexo); 
 
IV- Foi informado com antecedência sobre todos os aspectos necessários à execução do serviço 
licitado neste certame (conforme modelo Anexo); 
 
V- Não existem fatos que impeçam a sua participação em qualquer uma das fases licitatórias nem 
para contratação com o poder público (conforme modelo Anexo); 
 
VI - Aceita acréscimos e reduções nas mesmas condições de sua proposta, nos limites 
permitidos em lei, a exclusivo critério da CONTRATANTE (conforme modelo Anexo); 
 
VII - Comprovação, através de Atestados ou Certidões emitidos pelas seguintes pessoas jurídicas 
de direito público: Municípios, Estados ou pela Receita Federal do Brasil, de que possui capacidade 
técnica e estrutura necessária e suficiente para cumprimento de todos os serviços especificados neste 
Edital e seus anexos. 
 
VIII - Contrato social, estatuto ou ato constitutivo, comprovando que executa os serviços similares 
ao objeto desta licitação.  
 
IX- Atestado informando que a licitante tem pleno conhecimento dos serviços a serem executados, 
conforme objeto aqui licitado. (conforme modelo Anexo). 
 
3.2. Os documentos objeto desta cláusula deverá ser entregues na forma de cópia autenticada, exceto 
as expedidas via internet ou original. À comissão é reservado o direito de solicitar aos licitantes os 
originais dos documentos ou proceder diligências via internet. Caso sejam apresentadas cópias sem 
autenticação, o licitante deverá apresentar os originais, de forma que a Comissão de Licitação possa 
proceder a autenticação. 
 
3.3. Abertos os envelopes e examinados os documentos, serão todos rubricados pelos componentes 
da Comissão Permanente de Licitação, facultando-se aos licitantes o conhecimento e rubrica. 
 
3.4. A Comissão Permanente de Licitação, caso reúna elementos de convicção necessários, decidirá 
de plano sobre a habilitação dos licitantes, considerando inabilitado aquele que apresentar qualquer 
dos documentos em situação irregular. 
 
3.5. Ao declarar-se uma inabilitação serão restituídos os envelopes contendo as propostas técnicas e 

de preços, na forma da apresentação, no decurso de 05 (cinco) dias úteis. Inexistindo o recurso 
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previsto na cláusula sétima, ou após a sua denegação ou, ainda, havendo renúncia formal de sua 
interposição, os envelopes serão entregues de imediato. 
 

3.6. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue conveniente, a critério exclusivo, poderá 
suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, 
marcando posteriormente através da comunicação a todos os participantes, nova data e horário em 
que se reunirá com os interessados quando serão abertos os envelopes concernentes às propostas 
técnicas. 
 
3.7. A simples irregularidade formal, que não afete o conteúdo e idoneidade do documento, não será 

causa de inabilitação. 
 
3.8. Julgada a habilitação não cabe desistência de propostas, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente, aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
3.9. Os prepostos somente poderão representar sobre seus interesses, no certame, com a 
apresentação do instrumento de mandato capaz de credenciá-los junto a Comissão 
Permanente de Licitação. (conforme modelo Anexo). 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
4 - DAS PROPOSTAS TÉCNICAS – ENVELOPE 02 
 
4.1. Para fins de participação no presente certame, no envelope 02, deverão constar obrigatoriamente, 
os seguintes documentos comprobatórios de sua capacitação técnica que servirão para definir a 
pontuação da licitante conforme as seguintes especificações: 
 
I- Atestados ou certidões emitidos pelas seguintes pessoas jurídicas de direito público: Municípios, 
Estados ou pela Receita Federal do Brasil, comprovando aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e/ou similares com o objeto da licitação. 
 
II - Só serão aceitos os atestados emitidos em nome da empresa licitante, sendo vetada a 
apresentação de atestados para a pessoa física, em nome dos funcionários, representantes, diretores, 
sócios ou outros. 
 
4.2. A empresa deverá comprovar EXPERIÊNCIA, mediante atestado técnico fornecido por pessoa 
Jurídica de Direito Público,  comprovando aptidão para desempenho de atividade de perícia, 
auditoria, assessoria, ou similares ao objeto da licitação e será avaliada conforme pontuação abaixo: 
 

ATESTADOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS PONTOS 
01 a 03 10  
04 a 07 20  
08 a 11 30  
12 a 15 40  

16 ou mais 50 
 
4.3. Comprovação de Registro da Empresa junto ao CRC (Conselho Regional de 
Contabilidade), CRA (Conselho Regional de Administração). 
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4.4. Comprovação de possuir em sua equipe técnica qualificada, nos quadros da empresa, de 
no mínimo: 
 
4.4.1. 1 (um) contador com registro vigente CRC (Conselho Regional de Contabilidade) com 
a devida certidão de regularidade; 
 
4.4.2. 2 (dois) advogados com registro vigente na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) 
com a devida certidão de regularidade; 
 
4.4.3. 1 (um) Administrador com registro vigente CRA (Conselho Regional de Administração) 
com a devida certidão de regularidade.  
 
4.5. Os serviços do presente objeto serão prestados diretamente pela CONTRATADA, 
diretamente, VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO. 
 
4.6. Declaração formal, firmada pelo representante legal da empresa, indicando os profissionais 
habilitados para responder tecnicamente pelos serviços previstos no Edital, (indicar o nome e número 
de inscrição junto ao respectivo conselho/ordem), relativa aos serviços em questão, devendo juntar a 
comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(s), mediante contrato de prestação de 
serviços ou outro instrumento contratual que demonstrem a identificação profissional. Quando se 
tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma. 
 
4.7. As propostas técnicas têm que preencherem os seguintes requisitos: Ser digitada, por qualquer 
meio eletrônico ou eletromecânico, em papel timbrado da licitante, sem rasuras, emendas, 
entrelinhas ou ressalvas e entregues no local, dia e hora preestabelecidos no Edital, contendo a 
identificação da empresa, endereço, telefone, número do cadastro nacional da pessoa jurídica – 
CNPJ, estarem datada e assinadas pelo representante legal, com nome, identidade ou CPF. 
 
4.8. Abertos os envelopes e examinadas as propostas técnicas, serão todas rubricadas pelos 
componentes da Comissão permanente de licitação e licitantes presentes. 
 
4.9. A Comissão Permanente de Licitação somente abrirá os envelopes das propostas técnicas na 
mesma sessão em que houver inabilitação, se todos os licitantes renunciarem expressamente a 
interposição de quaisquer recursos a esta fase, ficando, a seu critério, determinar uma outra sessão 
para abri-las em data e horário previamente estabelecidos, resguardada a conveniência administrativa. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
 
5 -  DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE 03 
 
5.1. Para fins de participação no presente certame, no envelope 03, deverá constar a proposta de preço, 
para execução dos serviços definidos neste Edital e seus anexos. 
 
5.2. A proposta deverá ser digitada, por qualquer meio eletrônico ou eletromecânico, em papel 
timbrado da licitante, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas e entregues no local, dia e hora 
preestabelecidos no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, estarem datadas e assinadas todas as folhas pelo 
representante legal, nome, identidade ou CPF. 
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5.3. A proposta de preço deverá obrigatoriamente conter e respeitar o que segue: 
                       
a) Especificação clara e sucinta dos serviços oferecidos, de acordo com o Anexo I deste Edital, com 
a indicação dos produtos a serem entregues e do valor unitário por produto e o valor descrito em 
moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, incluídos todos os encargos e 
despesas prevalecendo sempre e em caso de eventuais divergências, entre esses valores (em algarismo 
e por extenso) o de menor valor registrado na proposta, observando-se os seguintes ditames: 
                      
b) O percentual estipulado para a contratação é de até 15% (quinze por cento) do valor correspondente 
a apuração para compensação ou da redução dos débitos realizados pela empresa CONTRATADA. 
 
c) Propostas acima do valor máximo serão desclassificadas. 
 
d) O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
e) Declaração formal e expressa de que no preço apresentado na sua proposta estão inclusos todos os 
custos de Impostos, Seguros e Contribuições decorrentes da execução dos serviços, todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários e todo e qualquer custo e encargo, não cabendo à CONTRATANTE a 
qualquer título ou hipótese, responsabilidade direta ou indireta sobre o pagamento ou recolhimento 
de qualquer desses eventos. (conforme modelo Anexo) 
 
f) O prazo de validade da PROPOSTA apresentada, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data de abertura desta licitação. 
 
5.4. Abertos os envelopes e examinadas as propostas técnicas, serão todas rubricadas pelos 
componentes da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

 
5.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja em relação a 
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes falhas formais, alterações essas que serão 
avaliadas pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
5.5.1. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros de 
soma e/ou multiplicação e o preço global da proposta. 
 
5.5.2. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante 
com poderes para esse fim, presente a reunião de abertura do envelope nº. 03 – DA PROPOSTA DE 
PREÇO. 
 
5.5.3. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos dados 
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope nº 01 DA HABILITAÇÃO. 
 
5.6. Não serão aceitas propostas de preços incompatíveis com aqueles praticados por órgão ou 
entidade na Administração Pública, precedidas de ampla pesquisa de mercado ou, ainda aqueles que 
ofereçam como opção outro preço. 
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CLÁUSULA SEXTA  
 
6  - DO JULGAMENTO: 

 
6.1. O julgamento das propostas de preços far-se-á por critérios técnica e menor preço, levando-se 
em consideração, não isoladamente, mas, em conjunto, todos os fatores que venham a contribuir para 
escolha da proposta mais vantajosa decorrente do resultado das propostas, considerando os critérios 
de julgamento, que integram o Edital, como se nele estivessem transcritos, e serão classificadas pela 
ordem, segundo a valorização obtida pela média ponderada entre elas. 
 
6.2. A pontuação da proposta de preço será obtida, dividindo-se o valor da menor proposta 
apresentada, pelo valor da proposta que está sendo avaliada. Depois, multiplicamos este resultado por 
20 (vinte), conforme a seguinte fórmula: 
 
PPP = (MP / PA) x 20 
PPP - pontuação proposta de preço 
MP – menor preço alcançado nas propostas PA – preço da proposta avaliada 
 
6.3. A pontuação final que definirá o licitante vencedor deste certame será obtida utilizando o critério 
de técnica e preço, somando os pontos obtidos na proposta técnica e o resultado da proposta de preço 
definido no item anterior, conforme a seguinte fórmula: 
 
Pontuação das propostas técnicas e de preço. 
 
PF = Pontuação Final 
PPT = Pontuação da Proposta Técnica PPP = Pontuação da Proposta de Preço 
 
6.4. Será declarado licitante vencedor, aquele que alcançar o maior número na pontuação final (PF). 
Nos casos em que a pontuação final (PF) de dois ou mais licitantes esteja empatada, a Comissão de 
Licitação adotará como critério do DESEMPATE o SORTEIO entre os licitantes, processando-se 
esse SORTEIO em ATO PÚBLICO, conforme determina a legislação que regula os procedimentos 
licitatórios. 
 
6.5. Além dos critérios dos itens anteriores, serão levados em consideração os fatores determinantes 
estabelecidos no artigo 3º da Lei 8.248 de 23.10.91, combinado com o parágrafo 2º do artigo 45 da 
Lei Federal nº 8666 de 21.06.1993. 
 
6.6. Serão desclassificadas as propostas das empresas em cuja composição de sua diretoria constem, 
nominalmente, titulares ou sócios de empresas anteriormente impedidas de participar de licitação ou 
contratar com a Administração Pública Municipal por força de ato de autoridade superior, dentro do 
prazo nele estabelecido. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
7 - DO RECURSO: 
 
7.1. Divulgado o julgamento, a revogação ou a anulação desta licitação, caberá RECURSO 
ADMINISTRATIVO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-
lo subir, a autoridade superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 
 
7.3. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 
5 (cinco) dias úteis. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
8 - DA DELIBERAÇÃO: 
 
8.1. Concluídos os trabalhos, a Comissão encaminhará o processo, devidamente instruído, à 
apreciação da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal. 
 
CLÁUSULA NONA 
 
9 - DO CONTRATO 
 
9.1. A Comissão de Licitação convocará regularmente o interessado para assinar o termo de 
contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a divulgação do ato homologatório, 
obrigando-se também durante toda execução do contrato a: 
 
I - Prestar e executar todos os serviços ora licitados, de acordo com a sua PROPOSTA e com 
as normas e condições previstas neste EDITAL e seus anexos, inclusive obedecendo todos os 
mandamentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e 
criminalmente pelas consequências de sua inobservância total e parcial. 
 
II- Arcar integralmente com a responsabilidade pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na má execução dos serviços, não 
excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da Administração. 
 
III - Manter-se durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
perante os requisitos de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exigidas neste Edital. 
 
9.2. O contrato, que obedecerá ao disposto neste Edital e às condições do Capítulo III da Lei Federal 
nº. 8666/93 terão prazo de validade de 12 (doze) meses contado a partir da data de sua assinatura 
podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos. 
 
9.3. É facultado à Comissão de Licitação quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou 
não aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas ao primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o 
ato convocatório. 
 
9.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da apresentação das propostas, sem a comunicação para a 
contratação ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
 
10 - DA RESCISÃO 
 
10.1-A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição judicial 
ou extrajudicial, quando a empresa adjudicada: 
 
I-Atrasar injustificadamente a entrega dos objetos licitados, preestabelecidos na ordem de 
convocação. 
 
II-Falir ou dissolver-se.  
 
III-Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes desta licitação. 
 
CLAÚSULA ONZE 
 
11- DO RECEBIMENTO 
 
11.1. A aceitação do objeto desta licitação somente será efetivada após ter sido o mesmo 
considerado satisfatório, pela Comissão de Licitação, assessorada pela Procuradoria Jurídica, 
mediante termo circunstanciado, o qual será assinado pelas partes, ficando a empresa 
CONTRATADA, obrigada a substituir ou refazer o serviço, objeto desta licitação, sempre que 
insatisfatório, por estar em desconformidade com as especificações deste Edital e de seus anexos. 
 
CLÁUSULA DOZE 
 
12 - DO PAGAMENTO 
 
12.1. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos à CONTRATADA em 01 (uma) parcela após 
apresentação dos trabalhos especificados no Termo de Referência. 
 
12.1.1. Caso haja inadimplência por parte da CONTRATANTE por um prazo superior a 90 (noventa) 
dias a licitante vencedora poderá se valer do disposto no artigo 78, inciso XV da Lei nº 8666/93. 
 
12.2. A quantidade dos serviços contratados poderá ser alterada para mais ou menos até o limite de 
25% (vinte e cinco) por cento, na conformidade do disposto no artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal 
nº. 8666/93, obrigando-se, a adjudicatória licitante vencedora a aceitá-la nas mesmas condições da 
proposta vencedora. 
 
CLÁUSULA TREZE 
 
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total das 
obrigações assumidas, sujeitando-as às penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos 
licitantes remanescentes de que trata o item 9.3 da Cláusula Nona deste Edital. 
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13.2. O atraso injustificado na execução do objeto desta licitação sujeitará a CONTRATADA ao 
pagamento de multa de mora, na forma estabelecida a seguir: 
 
I- 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia; e  
 
II- 2% (dois por cento) por dia de atraso após o trigésimo dia. 
 
13.3. As multas a que se refere esta cláusula incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas 
de qualquer pagamento eventualmente devido pela Administração ou, quando for o caso, cobradas 
judicialmente, não se efetuando qualquer novo pagamento enquanto a referida multa não houver sido 
paga, ou formalmente relevada a pena aplicada. 
 
13.4. O valor da multa deve ser recolhido ao setor financeiro da CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra 
cominação prevista neste Edital ou no Instrumento Contratual na Legislação em vigor, garantindo o 
amplo direito de defesa. 
 
13.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar as seguintes 
sanções: 
 
I-Advertência; 
 
II- Multa prevista no item 13.2 desta cláusula, calculada sobre o valor do contrato, caso não 
sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas; 
 
III-Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; 
 
IV-Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
13.6. As sanções previstas nos itens I, III e IV do item anterior, poderão ser aplicadas 
conjuntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo 10 (dez) dias úteis. 
 
13.7. A indicação das sanções de que trata este item é da exclusiva competência da CONTRATANTE, 
cuja faculdade de escolha está diretamente relacionada com a natureza e a gravidade da infração 
contratual e dos eventuais prejuízos causados a companhia. 
 
13.8. Ocorrendo a inexecução reserva-se ao órgão CONTRATANTE o direito de optar pela oferta 
que se apresentar como aquela mais vantajosa pela ordem de classificação, comunicando-se, em 
seguida, à Mesa Diretora o resultado das providências tomadas. 
 
13.9. Constitui motivo para rescisão do contrato, além dos previstos no artigo 78 da Lei nº. 8666/93 
o não atendimento as determinações regulares da autoridade designada para acompanhamento e 
fiscalização da sua execução e assim como aquelas emanadas de seus superiores pelo 
acompanhamento e fiscalização e cumprimento integral das obrigações assumidas. 
 
13.10. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal. 
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13.11. A fiscalização da execução dos trabalhos ficará a cargo da Comissão Especial de Inquérito, no 
mínimo 3 (três) membros, designada especialmente para este fim, mediante termo circunstanciado, o 
qual será assinado pelas partes. 
 
13.12- Caso a execução do serviço contratado fique paralisada por motivo provocado pela 
CONTRATANTE, este tempo será adicionado em favor da CONTRATADA. 
 
13.13- Para garantir este direito, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente a 
CONTRATANTE o motivo que está impedindo a continuidade do serviço contratado. 
 
13.14- Os casos de suspensão ou interrupção imotivada do contrato, por parte do contratado 
importarão na aplicação de multa correspondente a até 10% (dez) por cento calculados sobre o saldo 
a executar do contrato. 
 
CLÁUSULA QUATORZE 
 
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Qualquer documento apresentado pelos licitantes que esteja disponibilizado em informática, só 
terá sua validade declarada, após comprovação pela Comissão de Licitação. 
 
14.2. A Comissão Permanente de Licitação dada a complexidade do objeto deste certame, poderá 
utilizar-se de assessoramento técnico de competência específica, em qualquer fase desta licitação, 
podendo suspender qualquer fase para proceder a consultas, que se efetivarão através de pareceres 
verbais e pareceres formais que integrarão o processo. 
 
14.3. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou a autoridade superior, em qualquer fase, 
ordenar diligência para esclarecer ou complementar a instrução processual, vedada a inclusão 
posterior de documento que venha comprometer originalmente as propostas. 
 
14.4. A Câmara Municipal, na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação 
vigente, reserva-se o direito de anular ou revogar, no todo ou em parte a presente licitação. 
 
14.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital apontando as falhas ou irregularidades 
que o viciaram, o Licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos 
envelopes com as propostas, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
14.6. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, quer 
em caráter de recurso, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades 
previstas da legislação vigente. 
 
14.7. Na contagem dos prazos deste Edital será excluído o dia do vencimento e os casos omissos serão 
dirimidos pela Comissão de Licitações com base na Lei n.º 8.666/93. 
 
14.8. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a 
eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital, poderá ser obtidos junto a Secretaria da Câmara 
Municipal de Florestal, pelo site https://camaraflorestal.mg.gov.br/, por e-mail: 
cmflorest@yahoo.com.br ou pelo telefone (31) 3536-3195. 
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14.9. Este Edital traz em anexo o Termo de Referência (anexo I) e a Minuta de Contrato (anexo II), 
que fazem parte dele, como se estivessem aqui transcritos completando-se entre si. 
 
14.10. O presente Edital está sujeito a eventuais alterações, que serão devidamente publicadas da 
mesma forma que o original, devendo as sociedades e/ou empresários interessadas acompanhar, até 
a data de abertura do certame, todo o trâmite licitatório via internet pelo site 
https://camaraflorestal.mg.gov.br/. 
 
14.11. As dúvidas oriundas do futuro contrato quando não resolvidas administrativamente, serão 
dirimidas no Foro de Pará de Minas, Minas Gerais. 
 
Florestal, Minas Gerais, 26 de abril de 2022. 

 
 
 

Vereador Jaber Magalhaes Pereira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 

Vereadora Adriana Moreira Silveira Andrade         
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 

Vereador Cleber Soares de Souza 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 
 

EDITAL DE PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PROJETO BÁSICO 
 
 

1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
1.1. A contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em gestão 
pública, de perícia contábil, consultoria e assessoria jurídica para acompanhamento de todos os 
trabalhos da COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO N.º 01/2022, com a finalidade de apuração 
dos fatos aludidos no Requerimento n.º 03/2022 da Câmara Municipal de Florestal, relativos à 
apuração de supostos desvios de dinheiro público cometido por servidor do Poder Executivo, se faz 
necessária em face da complexidade e especialidade do escopo a ser desenvolvido. Existem indícios 
de ilegalidades praticadas nas contas públicas do Poder Executivo e por esta razão se torna imperativo 
a contratação de empresa com experiência em perícia contábil que seja capaz de examinar todas as 
contas públicas, os lançamentos, os atos e fatos contábeis, a escrituração fiscal e sua representação 
nos livros fiscais, nos balancetes mensais e nos relatórios de prestação de contas mensais e anuais no 
período de apuração, qual seja durante a gestão do servidor indicado, de 05 de novembro de 2016 a 
07 de janeiro de 2022, procedendo ao exame da documentação, em especial, verificando a 
congruência dos lançamentos financeiros e sua adequada escrituração, com confrontação do 
movimento bancário, apresentando relatório conclusivo quanto aos achados de perícia contábil, 
apontando as deficiências, vícios e possíveis atos lesivos ao erário, apontando ainda os seus 
responsáveis, discriminado de forma individualizada cada ato e fato. A consultoria e assessoria 
jurídica consiste no acompanhamento, instrução e formalização do devido processo legal, 
secretariando todos os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, ofertando pareceres, redigindo 
peças jurídicas, coleta de depoimentos, oitiva de testemunhas, informações perante as autoridades 
policiais, judiciárias e junto ao Ministério Público, redigindo atas e todos os demais atos necessários 
a regular instrução e tramitação processual, zelando pela sua legalidade e constitucionalidade, 
orientando aos membros da Comissão Especial de Inquérito, em especial seu Relator, na oitiva de 
testemunhas, requerimentos, perícias e diligências, acompanhando de forma presencial a todas as 
sessões e atos da Comissão Especial de Inquérito, enfim, praticando e auxiliando em todos os atos do 
início ao fim dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, até a apresentação de seu relatório 
final perante as autoridades competentes, formulando consultoria e assessoria na identificação, caso 
ocorra, das infrações e responsáveis apurados nos trabalhos desenvolvidos, tipificando e 
individualizando as condutas. A contratação revela-se oportuna e conveniente para atender o interesse 
público municipal e se justifica tendo em vista a especialização que envolve o objeto em apuração, 
pertinente a normas muito específicas de direito financeiro e da gestão contábil da Prefeitura 
Municipal de Florestal, o que extrapola a rotina e o grau de especialização dos servidores desta Casa 
Legislativa, cujo corpo exíguo de servidores encontra-se totalmente comprometido com as rotinas 
pertinentes ao funcionamento do Poder Legislativo. Os serviços a serem contratados dependem, 
fundamentalmente, de qualificação técnica na área do objeto contratado, que só podem ser oferecidos 
por quem possui comprovada qualificação acadêmica, cuja especialização decorra também de 
reconhecida experiência adquirida com desempenho anterior, estudos e outros requisitos necessários 
para confirmar que seu trabalho é essencial e adequado para atender os legítimos interesses desta 
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Câmara Municipal. Essencial que o trabalho seja executado por empresa especializada que detenha 
conhecimento em ambas as áreas de conhecimento objeto do presente termo de referência, visando 
reduzir custos, otimizar os trabalhos e uniformizar os procedimentos, haja vista a afinidade e sintonia 
de trabalhos próprios de uma equipe única e sincronizada, considerando ainda a unidade do objeto 
cujo fracionamento é vedado pela Lei de Licitações. 
 
2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. DO OBJETO 
 
2.1.1. É objeto da presente licitação a “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA CONTÁBIL, 
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 
DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO N.º 01/2022, COM A FINALIDADE DE 
APURAÇÃO DE SUPOSTOS DESVIOS DE DINHEIRO PÚBLICO COMETIDO POR SERVIDOR 
DO PODER EXECUTIVO, ENFIM, A INVESTIGAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES 
EXERCIDAS PELO SERVIDOR NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2016 A 07 DE 
JANEIRO DE 2022”. 
 
2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 
 
2.2.1. Realizar perícia contábil capaz de examinar as contas públicas, os lançamentos, os atos e fatos 
contábeis, a escrituração fiscal e sua representação nos livros fiscais, nos balancetes mensais e nos 
relatórios de prestação de contas mensais e anuais no período de apuração, qual seja durante a gestão 
do servidor indicado, de 05 de novembro de 2016 a 07 de janeiro de 2022, procedendo ao exame da 
documentação, em especial verificando a congruência dos lançamentos financeiros e sua adequada 
escrituração, com confrontação do movimento bancário, apresentando relatório conclusivo quanto 
aos achados, apontando as deficiências, vícios e possíveis atos lesivos ao erário, apontando ainda os 
seus responsáveis, discriminado de forma individualizada cada ato e fato. 
 
2.2.2. Realizar consultoria e assessoria jurídica consistente no acompanhamento, instrução e 
formalização do devido processo legal, secretariando os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, 
ofertando pareceres, redigindo peças jurídicas, coleta de depoimentos, oitiva de testemunhas, 
informações perante as autoridades policiais, judiciárias e junto ao Ministério Público, redigindo atas 
e todos os demais atos necessários a regular instrução e tramitação processual, zelando pela sua 
legalidade e constitucionalidade, orientando aos membros da Comissão Especial de Inquérito, em 
especial seu Relator, na oitiva de testemunhas, requerimentos, perícias e diligências, acompanhando 
de forma presencial a todas as sessões e atos da Comissão Especial de Inquérito, enfim, praticando e 
auxiliando em todos os atos do início ao fim dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, até a 
apresentação de seu relatório final perante as autoridades competentes, formulando consultoria e 
assessoria na identificação, caso ocorra, das infrações e responsáveis apurados nos trabalhos 
desenvolvidos, tipificando e individualizando as condutas. 
 
2.2.3. Apresentar soluções que incrementem o levantamento de informações e a apuração de dados 
que auxiliem nos trabalhos. 
 
2.2.4. Emitir relatórios, pareceres ou notas técnicas nas questões que surgirem sempre que necessário 
ou solicitado pela Comissão Especial. 
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2.2.5. Elaborar medidas práticas e eficazes atinentes a questões complexas, relevantes, singulares e 
incomuns das áreas acima especificadas. 
 
2.2.6. Participar de reuniões regulares com os integrantes da Comissão Especial para resolução das 
questões complexas e relevantes que se apresentarem. 
 
2.2.7. Produzir relatórios e pareceres técnicos parciais e finais com indicações de medidas legais 
sempre pautadas nos princípios da legalidade e da razoabilidade. 
 
2.2.8. Responder às consultas verbais, por e-mail, ou telefone, prestando todos os esclarecimentos 
que lhe forem solicitados pela Câmara Municipal, atendendo prontamente a quaisquer reclamações. 
 
2.2.9. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta. 
 
2.2.10. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, a Câmara Municipal ou a terceiros. 
 
2.2.11. Utilizar colaboradores habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, de 
conformidade com as normas e determinações em vigor. 
 
2.2.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 
Administração. 
 
2.2.13. Instruir seus colaboradores quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 
2.2.14. Relatar à Câmara Municipal toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços. 
 
2.2.15. Manter durante toda a vigência do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
2.2.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento ao objeto da licitação. 
 
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1. Garantir a execução do objeto licitado, dentro dos padrões de qualidade e quantidade exigidos, 
responsabilizando-se por quaisquer danos que vier a causar ao mesmo ou a terceiros, bem como a 
reparar ou refazer, exclusivamente às suas expensas, o que estiver fora do aqui estabelecido, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
3.2. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços objeto, obedecendo rigorosamente às instruções 
da fiscalização.  
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3.3. Informar ao gestor do contrato a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam 
atrasar ou impedir a conclusão do serviço dentro do prazo previsto, sugerindo as medidas para corrigir 
a situação.  
 
3.4. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente.  
 
3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
3.6. Responder juridicamente pelos atos de seus empregados, bem como por danos ou prejuízos 
causados à municipalidade ou a terceiros por si, seus prepostos e empregados.  
 
3.7. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do 
Município, quando esses tenham sido ocasionados por culpa exclusiva de seus empregados durante a 
execução do serviço; 
 
3.8.  Atender, de imediato, todas as determinações da Câmara Municipal.  
 
3.9. A ocorrência de infração a qualquer dispositivo legal, mesmo que não previsto explicitamente no 
Edital, acarretará a aplicação das sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo da adoção das 
medidas legais pertinentes.   
 
4. DA JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO 
 
4.1. O tipo de licitação “técnica e preço” foi adotado considerando a natureza dos serviços de 
predominantemente intelectual, em especial na especificidade do objeto e suas peculiaridades que 
demandam grande capacitação acadêmica e experiência profissional. 
 
5. DO VALOR ESTIMADO  
 
5.1. O valor estimado para a execução do objeto é de R$ 77.658,33 (setenta e sete mil seiscentos e 
cinquenta e oito reais e trinta e três centavos). 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária n.º 
01.031.0001.2001.3.3.90.35.00 - Ficha 06 – Serviços de Consultoria. 
 
7. DO FUNDAMENTO LEGAL  
 
7.1 O objeto que trata este Projeto Básico e seu prosseguimento tem amparo legal, segundo as Normas 
vigentes de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
8. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
8.1. Os serviços serão executados na sede da Câmara Municipal de Florestal. 
 
9. DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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9.1. O prazo para início dos serviços será de até 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento 
da Ordem de Serviço, a ser emitida após aprovação pela administração do respectivo relatório de 
etapas a serem desenvolvidas. 
 
9.2. Os relatórios de etapas serão desenvolvidos entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, o 
qual deverá estabelecer um prazo mínimo e máximo de entrega do relatório, de acordo com um 
cronograma de execução definido e o respectivo quantitativo de horas técnicas almejadas para 
execução dos serviços. 
 
9.3. O contratado deverá arcar com as despesas de transporte, estadia, material de apoio, e demais 
custos que o seu colaborador necessitar para a perfeita execução dos serviços.   
 
10. PAGAMENTO 
 
10.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, 
a crédito do beneficiário, em conta bancária indicada pela CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data do recebimento da Nota Fiscal devidamente conferida e aprovada pela 
CONTRATANTE. 
 
10.2 A Nota Fiscal deverá ser emitida sem rasuras, contendo como beneficiário/cliente a Câmara 
Municipal de Florestal, com a descrição clara do objeto do contrato. 
 
11. DO REAJUSTE E PRORROGAÇÃO 
 
11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data limite 
para apresentação das propostas. 
 
11.2. Após cada período de 12 (doze), caberá reajuste dos preços com base no IPCA, tendo como 
referência o mês de apresentação da proposta. 
 
11.3. Após cada período de 12 (doze), este contrato poderá ser prorrogado nos moldes do art. 57, 
inciso II da lei 8.666/1993. 
 
 
Florestal, Minas Gerais, 26 de abril de 2022. 
 

 
ROGER RANGEL DE MELO SILVA 

Assessor Contábil da Câmara Municipal de Florestal 
CRC/MG n.º 067.436 
Responsável Técnico  

 
 

VALÉRIA REZENDE OLIVEIRA 
Procuradora Geral da Câmara Municipal de Florestal 

OAB/MG n.º 123.716 
Responsável Técnico 
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ANEXO II 
 
 

EDITAL DE PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO N.º ___/2022 
 
Aos...............dias do mês de ..................................... do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), nesta 
cidade de Florestal, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORESTAL – MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Benedito Valadares, n.º 243 – 2.º andar, em Florestal – Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 
20.947.701/0001-40, neste ato representada pelo Presidente da Mesa Diretora, CARLOS 
ROBERTO SILVEIRA, brasileiro, solteiro, produtor rural, inscrito no CPF sob o n.º 
279.123.106-49, Carteira de Identidade n.º MG-1.767.342, residente e domiciliado no Povoado de 
Cachoeira de Almas, zona rural, em Florestal - Minas Gerais, ora, doravante denominada 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ..........................., pessoa jurídica de direito 
privado, sediada na (Rua, Av.) ........................................................................, no Município de 
................................., Estado de ............................., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n.º ......................................., com 
Inscrição Estadual registrada sob n.º ..................................., neste ato representado pelo Sr. 
................................................................., portador da Cédula de Identidade RG n.º ....................., 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n.º 
............................, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar 
o presente contrato, em face do resultado da Tomada de Preços, que se regerá pela Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as 
cláusulas seguintes: 
 
 
CLÁUSULA I - DOS FUNDAMENTOS 
 
1.1. A presente contratação decorre da PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022, 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022, TIPO: TÉCNICA E PREÇO, 
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, efetuada com base na Lei n.º 8.666/93 
e legislação complementar em vigor. 
 
CLÁUSULA II - DO OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto do presente termo a “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA CONTÁBIL, 
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS 
TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO N.º 01/2022, COM A 
FINALIDADE DE APURAÇÃO DE SUPOSTOS DESVIOS DE DINHEIRO PÚBLICO 
COMETIDO POR SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO, ENFIM, A INVESTIGAÇÃO DE 
TODAS AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIDOR NO PERÍODO DE 05 DE 
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NOVEMBRO DE 2016 A 07 DE JANEIRO DE 2022”, conforme projeto básico, especificações 
e condições descritas nos anexos e no Edital do Processo Licitatório n.º 001/2022 – Tomada 
de Preços n.º 001/2022, que ora passam a fazer parte deste instrumento independente de 
transcrição por ser de conhecimento das partes. 
 
CLÁUSULA III - DO PREÇO, PRAZO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
REAJUSTAMENTO 
 
3.1 - DO PREÇO 
 
3.1.1. O presente Contrato tem o valor de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXX), conforme proposta 
apresentada, que integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes.  
 
3.2 - DO PRAZO 
 
3.2.1. O contrato terá vigência até o encerramento dos trabalhos da Comissão Especial de 
Inquérito, fixando o prazo inicial de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período, 
tendo início na data de   sua assinatura. 
 
3.3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.3.1. A despesa referente aos serviços objeto deste contrato será empenhada na dotação 
orçamentária n.º 01.031.0001.2001.3.3.90.35.00 - Ficha 06 – Serviços de Consultoria. 
 
3.4 - DO REAJUSTAMENTO 
 
3.4.1 - Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá nos termos do artigo 65, inciso II, 
alínea "d" da Lei n.º 8.666 de 21/06/93, não sendo admitida qualquer outra modalidade de correção 
de preço não prevista nos dispositivos legais mencionados neste subitem. 
 
3.4.2 - O valor do preço contratado somente será reajustado, após parecer jurídico homologado 
pela Procuradoria da Câmara Municipal de Florestal, conforme variação acumulada do IPCA 
desde que este esteja acompanhado de solicitação do contratado, que expresse a atual 
incompatibilidade do preço firmado para execução do serviço. 
 
CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1 - Prestar e executar todos os serviços ora licitados, de acordo com a sua PROPOSTA e com as 
normas e condições previstas neste EDITAL e seus anexos, inclusive obedecendo todas os 
mandamentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e 
criminalmente pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 
 
4.2 - Arcar integralmente com a responsabilidade pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na má execução dos serviços, 
não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da 
Administração. 
 



      CÂMARA MUNICIPAL DE FORESTAL 
   Rua Benedito Valadares, n.º 243, 2.º andar, Centro em Florestal  
                      CEP: 35690-000 – Estado de Minas Gerais 
            Tel.: (31) 3536-3195 e-mail:cmflorest@yahoo.com.br 
                            https://camaraflorestal.mg.gov.br/ 

 21 

4.3 - A "CONTRATADA" fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação de serviços, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualizado do Contrato, conforme artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93. 
 
4.4 - Todas as despesas necessárias à execução plena do objeto deste contrato correrão por conta 
da “CONTRATADA”, inclusive as despesas com passagem aérea, alimentação, deslocamentos 
e hospedagens, entre outros. Competirá, igualmente, á CONTRATADA, exclusivamente, o 
cumprimento de todas as obrigações impostas pela Legislação Trabalhista e de Previdência Social 
pertinente ao pessoal contratado para a execução dos serviços e obras, todos regularmente 
matriculados na empresa com a Carteira de Trabalho Profissional devidamente assinada. 
 
4.5 - A “CONTRATADA” arcará integralmente com a responsabilidade pelos danos causados 
diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na má execução 
dos serviços, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento 
da Administração. 
 
4.6 - Manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência do Contrato. 
 
CLÁUSULA V- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
5.1 - O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento na forma ajustada. 
 
5.2 - Caso haja inadimplência, por parte da CONTRATANTE por um prazo superior a 90 
(noventa) dias, a licitante vencedora poderá se valer do disposto no art. 78, inc XV, da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA VI - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
 
6.1. Compete à COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO N.º 01/2022 da Câmara Municipal de 
Florestal o acompanhamento e controle de execução do Contrato, bem como receber e atestar as 
Notas Fiscais/Faturas, após analisadas pelo Setor de Contabilidade, encaminhando-as para fins de 
pagamento. 
 
CLÁUSULA VII - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
7.1. A “CONTRATADA” NÃO poderá subcontratar total ou parcialmente a atividade que 
constitua objeto do Contrato. 
 
CLÁUSULA VIII - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
8.1. Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou reduções) dos serviços, objeto 
do presente Contrato, poderá ser determinada pelo CONTRATANTE mediante assinatura 
de Termos Aditivos, observadas as normas legais vigentes. 
 
CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 
 
9.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total 
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das obrigações assumidas, sujeitando-as às penalidades legalmente estabelecidas, o que não se 
aplica aos licitantes remanescentes de que trata o item 9.3 da Cláusula Nona do Edital de Licitação. 
 
9.2. O atraso injustificado na execução do objeto desta licitação sujeitará a CONTRATADA 
ao pagamento de multa de mora, na forma estabelecida a seguir: 
 
I- 0,3 % (três décimos) por cento por dia de atraso, até o trigésimo dia; e  
 
II- 2% (dois por cento) por dia de atraso após o trigésimo dia. 
 
9.3. As multas a que se refere esta cláusula incidem sobre o valor do contrato e serão 
descontadas de qualquer pagamento eventualmente devido pela Administração ou, quando for 
o caso, cobradas judicialmente, não se efetuando qualquer novo pagamento enquanto a referida 
multa não houver sido paga, ou formalmente relevada a pena aplicada. 
 
9.4. O valor da multa deve ser recolhido ao setor financeiro da CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação da penalidade, sem prejuízo de 
qualquer outra cominação prevista neste Edital ou no Instrumento Contratual na Legislação em 
vigor, garantindo o amplo direito de defesa. 
 
9.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar as seguintes 
sanções: 
 
I-Advertência; 
 
II- Multa prevista no item 9.2 desta cláusula, calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam 
cumpridas fielmente as condições pactuadas; 
 
III-Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; 
 
IV-Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
9.6. As sanções previstas nos itens I, III e IV do item anterior, poderão ser aplicadas 
conjuntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo 10 (dez) dias 
úteis. 
 
9.7. A indicação das sanções de que trata este item é da exclusiva competência da 
CONTRATANTE, cuja faculdade de escolha está diretamente relacionada com a natureza e a 
gravidade da infração contratual e dos eventuais prejuízos causados a companhia. 
 
9.8. Ocorrendo a inexecução reserva-se ao órgão CONTRATANTE o direito de optar pela oferta 
que se apresentar como aquela mais vantajosa pela ordem de classificação, comunicando-se, em 
seguida, à Mesa Diretora o resultado das providências tomadas. 
 
9.9. Constitui motivo para rescisão do contrato, além dos previstos no artigo 78 da Lei nº. 8666/93 
o não atendimento as determinações regulares da autoridade designada para acompanhamento e 
fiscalização da sua execução e assim como aquelas emanadas de seus superiores pelo 
acompanhamento e fiscalização e cumprimento integral das obrigações assumidas. 
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9.10. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal. 
 
9.11. A fiscalização da execução dos trabalhos ficará a cargo de uma comissão técnica 
especializada de, no mínimo 3 (três) membros, designada especialmente para este fim, mediante 
termo circunstanciado, o qual será assinado pelas partes. 
 
9.12. Caso a execução do serviço contratado fique paralisada por motivo provocado pela 
CONTRATANTE, este tempo será adicionado em favor da CONTRATADA. 
 
9.13. Para garantir este direito, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente a 
CONTRATANTE o motivo que está impedindo a continuidade do serviço contratado. 
 
9.14. Os casos de suspensão ou interrupção imotivada do contrato, por parte do contratado 
importarão na aplicação de multa correspondente a até 10% (dez) por cento calculados sobre o 
saldo a executar do contrato. 
 
CLÁUSULA X - DA RESCISÃO 
 
10.1. A rescisão do presente Contrato poderá ser: 
 
10.1.1. Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o 
contraditório e plena defesa, nos casos do artigo 78, incisos I a XII, XVII, XVIII e parágrafo 
único da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 
 
10.1.2.  Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração. 
 
10.1.3. Judicial, nos termos da legislação. 
 
10.2. No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até que se 
apurem eventuais perdas e danos. 
 
CLÁUSULA XI - DA INDENIZAÇÃO 
 
11.1. Ocorrendo à rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor pelos serviços prestados até 
a data da rescisão, se houver, desde que observado o item 10.2 da CLÁUSULA X do presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA XII - DO REGIME LEGAL 
 
12.1. O presente Contrato reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas consubstanciadas na Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA XIII - DO FORO 
 
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pará de Minas, Minas Gerais para dirimir quaisquer dúvidas 
referentes a este Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja. E, 
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por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na 
presença das testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 
 
Florestal, Minas Gerais, XX de XXXXXX de 2022. 

 
 
 

CARLOS ROBERTO SILVEIRA  
Presidente da Câmara Municipal de Florestal 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

EMPRESA 
Representante Legal 

CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 
________________________________                   
Nome:        
CPF:         
 
 
________________________________                   
Nome:        
CPF:         
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ANEXO III 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
 
 
A empresa ............................................., inscrita no CNPJ sob n.º .........................................,   neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) …........................................., portador da Carteira de Identidade 
nº. …..................................  e do CPF n.º …............................................., declara ter pleno 
conhecimento dos serviços a serem executadas; que recebemos da Câmara Municipal de Florestal 
todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta; que estamos cientes dos critérios 
de pagamento especificados no Edital, com eles concordamos plenamente e utilizaremos a equipe 
técnica e administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços. 
 
 
............................................... 
(Local e data) 
 

............................................................ 
NOME DA EMPRESA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO IV 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

   
 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
 
 
 
                                          

Nome da Empresa: 
CNPJ: 

Endereço: 
Contato:                                                                                          e-mail: 

Item Especificação Quant. Valor Unit. Valor Total 

01 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços técnicos especializados de perícia contábil, 
consultoria e assessoria jurídica para 
acompanhamento dos trabalhos da COMISSÃO 
ESPECIAL DE INQUÉRITO Nº 01/2022, com a 
finalidade de apuração de supostos desvios de 
dinheiro público cometido por servidor do Poder 
Executivo, enfim, a investigação de todas as 
atividades exercidas pelo servidor no período de 05 de 
novembro de 2016 a 07 de janeiro de 2022 em 
conformidade com o Edital de Licitação. 

01   

 Total por extenso: 

Condições de pagamento: CARIMBO CNPJ 

Prazo da realização do Serviço: 

 Prazo de validade da Proposta: 
Local: 
Data: 

 
_____________________________________________ 

NOME DA EMPRESA 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 



      CÂMARA MUNICIPAL DE FORESTAL 
   Rua Benedito Valadares, n.º 243, 2.º andar, Centro em Florestal  
                      CEP: 35690-000 – Estado de Minas Gerais 
            Tel.: (31) 3536-3195 e-mail:cmflorest@yahoo.com.br 
                            https://camaraflorestal.mg.gov.br/ 

 27 

ANEXO IV 
 
                                    
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
 
 
A empresa ............................................., inscrita no CNPJ sob n.º .........................................,   neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) …........................................., portador da Carteira de Identidade nº. 
…..................................  e do CPF n.º …............................................., declara que aceita acréscimo e 
reduções nas mesmas condições de sua proposta, nos limites permitidos pela Lei, a critério da 
CONTRATANTE.  
 
............................................... 
(Local e data) 
 

............................................................ 
NOME DA EMPRESA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO V 

 
  
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
        
 
 
A empresa ............................................., inscrita no CNPJ sob n.º .........................................,   neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) …........................................., portador da Carteira de Identidade nº. 
…..................................  e do CPF n.º …............................................., declara sob as penas da Lei, 
que a empresa cumpre plenamente as exigências, que se responsabiliza pela execução dos serviços 
do referido certame e que possui e dispõe do pessoal técnico e da infraestrutura adequada para atender 
as condições e os requisitos de habilitação previstos no Edital. 
 
 
 
............................................... 
(Local e data) 
 

............................................................ 
NOME DA EMPRESA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
  



      CÂMARA MUNICIPAL DE FORESTAL 
   Rua Benedito Valadares, n.º 243, 2.º andar, Centro em Florestal  
                      CEP: 35690-000 – Estado de Minas Gerais 
            Tel.: (31) 3536-3195 e-mail:cmflorest@yahoo.com.br 
                            https://camaraflorestal.mg.gov.br/ 

 29 

ANEXO VI 
                                        
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
A empresa ............................................., inscrita no CNPJ sob n.º .........................................,   neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) …........................................., portador da Carteira de Identidade nº. 
…..................................  e do CPF n.º …............................................., declara, para todos os fins de 
direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a 
idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, § 2º, e artigo 97 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores que 
obstaculizem a habilitação no Processo Licitatório nº 001/2022. 
 
............................................... 
(Local e data) 
 

............................................................ 
NOME DA EMPRESA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VII 

 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
                          
 
A empresa ......................................................, inscrita no CNPJ sob n.º ............................, sediada na 
......................................................., cidade de ........................., estado ..........................., telefone(s) 
.................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 
representada pelo (a) Sr(a)  .................................., portador da cédula de identidade RG 
...................................................., residente e domiciliado na ................................, inscrito no CPF sob 
o n.º ................................................., declara sob as penas da Lei, que a empresa cumpre plenamente 
as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Processo 
Licitatório n.º 001/2022, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação em qualquer uma 
das fases licitatórias e nem para contratação com o poder público.  
 
 
............................................... 
(Local e data) 
 

............................................................ 
NOME DA EMPRESA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VIII 
 
                                    
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
                           
                                   
A empresa ......................................................, inscrita no CNPJ sob n.º ............................, sediada na 
......................................................., cidade de ........................., estado ..........................., telefone(s) 
.................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 
representada pelo (a) Sr(a)  .................................., portador da cédula de identidade RG 
...................................................., residente e domiciliado na ................................, inscrito no CPF sob 
o n.º ................................................., declara que em nosso preço global estão incluídos todos os 
custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra 
especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do 
trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes 
de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os 
custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital, enfim, tudo o que for 
necessário para a execução total e completa dos serviços. 
 
............................................... 
(Local e data) 
 

............................................................ 
NOME DA EMPRESA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO IX 
 
                                       
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
                            
 
A empresa ......................................................, inscrita no CNPJ sob n.º ............................, sediada na 
......................................................., cidade de ........................., estado ..........................., telefone(s) 
.................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 
representada pelo (a) Sr(a)  .................................., portador da cédula de identidade RG 
...................................................., residente e domiciliado na ................................, inscrito no CPF sob 
o n.º .................................................,, declaro que recebi os documentos e temos conhecimento de 
todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto licitado. 
 
 
  
............................................... 
(Local e data) 
 

............................................................ 
NOME DA EMPRESA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO X 
                                              
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
              
 

MODELO DE CARTA-CREDENCIAL PARA SESSÃO PÚBLICA 
 

 
A empresa ......................................................, inscrita no CNPJ sob n.º ............................, sediada na 
......................................................., cidade de ........................., estado ..........................., telefone(s) 
.................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 
representada pelo (a) Sr(a)  .................................., portador da cédula de identidade RG 
...................................................., residente e domiciliado na ................................, inscrito no CPF sob 
o n.º ................................................., detentor de amplos poderes para nomeação de representante para 
que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à ................................................., portador da 
cédula de identidade RG ............................., e inscrito no CPF sob o n.º .................................,  com o 
fim específico de representar a outorgante perante a CONTRATANTE, na TOMADA DE PREÇOS 
N.º 001/2022, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais 
em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação 
de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom 
e fiel cumprimento do presente mandato. 
 

............................................... 
(Local e data) 
 

____________________ 
Outorgante (reconhecer firma) 

 
 

____________________ 
Outorgado 

 
Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO XI 
 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
              
 
A empresa ......................................................, inscrita no CNPJ sob n.º ............................, sediada na 
......................................................., cidade de ........................., estado ..........................., telefone(s) 
.................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 
representada pelo (a) Sr(a)  .................................., portador da cédula de identidade RG 
...................................................., residente e domiciliado na ................................, inscrito no CPF sob 
o n.º ................................................., DECLARA para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 
8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz: 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
............................................... 
(Local e data) 
 

............................................................ 
NOME DA EMPRESA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO XII 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N.º 001/2022 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 001/2022 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
                                                                      
A empresa ......................................................, inscrita no CNPJ sob n.º ............................, sediada na 
......................................................., cidade de ........................., estado ..........................., telefone(s) 
.................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 
representada pelo (a) Sr(a)  .................................., portador da cédula de identidade RG 
...................................................., residente e domiciliado na ................................, inscrito no CPF sob 
o n.º ................................................., DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da Lei, ser empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não 
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/2006.  
  
............................................... 
(Local e data) 
 

............................................................ 
NOME DA EMPRESA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 


