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EDITAL DE LICITAÇÃO – CONVITE N. 001/2015 
 

PREÂMBULO 
O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Álvaro Teixeira 
Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT. CEP 78.580-000, inscrito no CNPJ. 
15.023.906/0001-07, através da Comissão Permanente de Licitação convida a V.sª a 
participar no dia, hora e local abaixo especificado de licitação na MODALIDADE DE 
CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
 

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
Dia..................: 07/05/2015 
Horário...........: 09h00min (Horário Oficial de Alta Floresta – MT) 
Local...............: Sala de licitações  Prefeitura Municipal de Alta Floresta. 
 
a) OS ENVELOPES DEVERÃO: 
I - Ser entregues antecipadamente ou na data e hora acima estipulada, não sendo 
aceitos após este prazo; 
II – Estarem devidamente preenchidos e lacrados; 
III – Conter a identificação completa do licitante. 
 
b) Não haverá tolerância quanto ao horário acima estipulado. 
 
c) DO PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 
Os envelopes deverão ser preenchidos externamente como segue: 
a) QUANTO AOS ENVELOPES: 

ENVELOPE “A” - HABILITAÇÃO  
A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
RUA ÁLVARO TEIXEIRA COSTA Nº 50 - ALTA FLORESTA – MT / CEP: 
78.580-000  
EDITAL DE CONVITE Nº 001/2015 

ENVELOPE “B” - PROPOSTAS DE PREÇOS 
A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
RUA ÁLVARO TEIXEIRA COSTA Nº 50 - ALTA FLORESTA – MT / CEP: 
78.580-000  
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EDITAL DE CONVITE Nº 001/2015 
 
QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE NOS ENVELOPES  
“A e B” 
Nome Completo _______________________________________________ 
Rua/Av ______________nº___, Bairro ___________, 
CEP_____________ 
Complemento________________________________________________ 
CPF___________________________ RG________________  
 
1 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes desta licitação serão empenhadas na seguinte dotação 
orçamentária: 
 
DIREÇÃO SUPERIOR 

COD. 
RED. UN. ORÇ. PROJ./ATIV. ELEMENTO DESPESA COMPL. DO 

ELEMENTO 
58 02.03 2.009 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.99.00.00.00 

 
2.0 – DO OBJETO 
2.1 O OBJETO DO PRESENTE CONVITE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO 
PÚBLICA, conforme termo de referência em anexo.  
 
3.0–DA HABILITAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 - No ato da abertura das propostas, os proponentes deverão apresentar os 
seguintes documentos:  
3.1.1 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na forma da lei. 
3.1.2 – Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo 
Dívida Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal da sede da Licitante. 
3.1.3 – Certidão Negativa de Débitos do INSS.  
3.1.4 – Certidão Negativa de Débitos do FGTS.  
3.1.5 – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante. 
3.1.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
 
3.2 – DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
3.2.1 - Não poderá participar da presente licitação empresas: 
a) suspensa temporariamente do direito de participar de licitação ou impedida de 
contratar com a mesma; 
b) declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal 
8.666/93 e que não tenha restabelecido sua idoneidade. 
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4.0–DAS PROPOSTAS 
4.1 A proposta deverá ser apresentada em 01 via, sem rasura, emenda ou 
entrelinha, datada e assinada no final, contendo obrigatoriamente os seguintes 
elementos: 
4.1.1 – Razão Social, bem como CNPJ; 
4.1.2 – Preço expresso em moeda nacional (R$ - Real). 
4.1.3 – Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
4.1.4 – Local data e assinatura do responsável legal; 
4.1.5 – Forma de pagamento  
4.2 – Nos preços deverão estar incluídos todas as despesas (obrigações patronais, 
impostos, taxas, fretes, locomoções, seguros, e etc.), sendo de total 
responsabilidade do proponente a sua composição. 
4.3 - Uma vez aberto o envelope, não será aceito cancelamento ou alteração das 
condições estipuladas. 
4.4 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem 
nas especificações exigidas. 
4.5. – Caso haja divergência entre as propostas, será considerada valida a proposta 
de preços impressa.  
 
5.0 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
5.1 – O critério de escolha da proposta vencedora será o de MENOR PREÇO 
GLOBAL, conforme artigo 45, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93. 
5.1.1 – O julgamento será efetuado levando-se em conta o PREÇO TOTAL. 
5.2 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o critério adotado para 
desempate será o de sorteio, em ato público, para o qual todos serão convocados ou 
na mesma sessão, desde que haja condições jurídicas para tanto.  
5.3 – Não será levada em consideração qualquer oferta de vantagem não prevista 
neste Edital, nem preços e vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 
 
5.4–SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE: 
a) Não atenderem as exigências do edital de convocação. 
b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.  
   
6.0–DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO  
6.1 – O processamento desta licitação se dará nos moldes do art. 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93. 
 
7.0 – PAGAMENTOS E SUAS CONDIÇÕES 
7.1 – É condição do pagamento a apresentação da competente Nota Fiscal, que 
deverá estar corretamente preenchida sem rasuras ou entrelinhas e ainda, com as 
retenções de impostos incidentes sobre o valor do serviço. 
 
 



 
 
 

                                                      
 
             

Rua Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Central – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3100                  
  
  

7.2 – Havendo erro na fatura esta será devolvida e o pagamento suspenso até a sua 
regularização. 
7.3 – Os pagamentos serão realizados até o quinto dia útil do mês subseqüente a 
realização dos serviços. 
 
8.0- DA EXECUÇÃO E DOS PRAZOS 
8.1. Os SERVIÇOS deverão ser executados de acordo com os termos estabelecidos 
no edital, sendo que, a fiscalização é de responsabilidade da secretaria competente. 
8.2. A contratada ficará obrigada a executar os serviços, objeto da presente licitação, 
nas quantidades e condições contratadas com o Município de Alta Floresta, iniciados 
a partir da data de assinatura Contrato. 
8.3. Os serviços deverão ser realizados nos locais indicados pela Secretaria 
solicitante. 
8.4. A empresa contratada deverá disponibilizar funcionários capacitados para 
execução dos serviços contratados. 
8.5. Os serviços serão prestados de forma contínua e programados de acordo com a 
necessidade da Prefeitura de Alta Floresta – MT.   
8.6. O OBJETO desta licitação será acompanhado levando-se em conta o disposto no 
art. 73, II, Lei 8.666/93, no que couber   
8.7. A vigência da presente licitação será a partir da assinatura do contrato até o dia 
31 de dezembro de 2015. 
8.8. O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, serem prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de 
interesse da Contratante, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do 
artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 
 
9.0 – DO PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO E ASSINATURA 
DO CONTRATO. 
9.1 - A proponente vencedora deverá manifestar-se dentro de 03 (três) dias úteis a 
partir do comunicado a ser expedido pela CPL – Comissão Permanente de Licitação e 
assinar o contrato no mesmo prazo. 
 
10.0 – DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 
10.1 – Decorridos 03 (três) dias úteis após a convocação oficial para oficialização e 
assinatura do contrato, sem que o licitante assim proceda, reserva-se o Município de 
Alta Floresta o direito de convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições apresentados pelo primeiro 
classificado, sem prejuízo de outras sanções legais.  
10.2 – Efetivada a adjudicação, o proponente que se recusar a executar o objeto 
desta licitação, ou vier a fazê-lo fora do prazo, condições e especificações 
inicialmente estabelecidas, estará sujeito às seguintes penalidades a critério da 
administração: 
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a) Advertência; 
b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor da adjudicação, 
aplicada no máximo até um terço desse valor; 
c) Suspensão de até dois anos do direito de licitar com a administração. 
 
11.0–DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
11.1 – Somente serão aceitos recursos previstos na Lei 8.666/93, os quais deverão 
ser protocolados junto a CPL – Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis de 
segunda à sexta-feira em horário comercial.  
11.2 – Os recursos deverão ser encaminhados ao Prefeito Municipal, através da CPL.  
11.3 – O edital poderá ser impugnado nos moldes da lei de licitação. 
 
12.0–DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
12.1 - Informações, esclarecimentos e cópia do edital e seus anexos poderão ser 
obtidas junto a CPL – Comissão Permanente de Licitação no horário das 07h00min às 
13h00min horas de Segunda a Sexta-feira. 
12.2 - A Adjudicatária ficará obrigada a manter as mesmas condições de habilitação, 
durante toda a vigência do contrato, especialmente quanto à regularidade para com 
a seguridade social - INSS e FGTS. 
12.3 – Ficará a adjudicatária obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual. 
12.4 – O Município de Alta Floresta poderá revogar a licitação, parcial ou totalmente, 
em razão de fato superveniente, sem que isso gere direito a indenização para os 
licitantes. 
12.5 – Poderá o contrato ser rescindido, no que couber nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei 8.666/93. 
12.6 – Cópias desse edital e demais documentos serão fornecidas gratuitamente. 
12.7 – O Foro desta Comarca de Alta Floresta – MT é o competente para dirimir as 
questões oriundas deste certame com expressa renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
FAZEM PARTE DO EDITAL: 
Anexo I  Modelo de Proposta 
Anexo II Minuta do Contrato 
Anexo III Termo de Referencia 

 
Alta Floresta – MT, 27 DE ABRIL DE 2015  

 
 

_____________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEN 

PRESIDENTE DA CPL 
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ANEXO I  

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT  
CONVITE Nº 001/2015 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR GLOBAL 
ATÉ 31/12/2015 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM 
GESTÃO PÚBLICA, conforme Termo de 
Referência do Edital.  

  

TOTAL                                                                                        R$  
 

VALOR GLOBAL POR EXTENSO:............................................................... 
 
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 DIAS  

 
LOCAL E DATA  

 
__________________________________ 

ASSINATURA (ADMINISTRADOR DA EMPRESA) 
CARIMBO COM CNPJ  
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO  
 

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de 
Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, na sede da 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta, de um lado o 
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n.º 
15.023.906/0001-07, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, o Sr. ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade 
de Alta Floresta – MT, portador da Cédula de 
Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF nº 
086.491.288-90, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa............................ inscrita 
no C.N.P.J./MF sob o nº .......... e Inscrição Estadual 
sob nº ........., estabelecida a Rua ........, N.º....., Bairro 
.........., representada neste ato por seu proprietário (a) 
O (a) Sr.(a).............., brasileiro (a), portador do RG nº 
.......... e do CPF nº ..........., residente à Rua ......., nº 
........, cidade de ................, doravante denominada de 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato 
nos termos do Edital de Convite nº 001/20153, 
mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 O OBJETO DO PRESENTE CONVITE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO 
PÚBLICA, conforme detalhamento: 
1.1.1 – Compreende a prestação, contínua e programada de serviços técnicos 
especializados de Consultoria Administrativa, Contábil, de Planejamento, Financeira e 
Patrimonial, com 01 (uma) visita in loco de no mínimo dois consultores sendo um 
especialista na área contábil e outro na área administrativa por bimestre; 
1.1.2 – Atendimento na recepção do cliente nas dependências da empresa 
contratada ou orientações à distância por telefone, fac-símile, e-mail, comunicador 
instantâneo, portal corporativo; 
1.1.3 – Emissões de Pareceres e Orientações Técnicas referentes às áreas 
administrativa, contábil, financeira e patrimonial; 
1.1.4 – Serviços de Elaboração de Defesas: 
 a) – Elaboração de Defesa sobre Contas de Governo + Alegações Finais; 
 b) – Elaboração de Defesa sobre Contas de Gestão + Alegações Finais; 
 c) – Elaboração de Defesas de Representações Internas + Alegações Finais; 
 d) – Elaboração de Recursos de Defesas Apreciadas + Alegações Finais;  
 e) – Elaboração de Realização de Sustentação Oral no TCE/MT; 
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 f) – Elaboração de Defesa sobre as Contas Auditadas pelo TCE/MT 
1.2.3 – Compreende a prestação contínua e programada de serviços técnicos 
especializados de Consultoria Administrativa, Contábil, de Planejamento, Financeira e 
Patrimonial, através de visitas in loco, recepção do cliente nas dependências da 
empresa ou orientações à distância por telefone, fac-símile, e-mail, comunicador 
instantâneo, portal corporativo, dentre outros, limitado ao seguinte conteúdo: 

a) – Análise preventiva, in loco, dos documentos administrativos, nas áreas 
de Compras, Licitações e Contratos; 

b) – Orientação técnica programada ou eventual nas áreas de Compras, 
Licitações e Contratos; 

c) – Orientação na Gestão de Recursos Humanos envolvendo os contratos 
temporários de pessoal; 

d) – Orientação na Gestão de Controle de Estoque; 
e) – Orientação na Gestão de Controle Patrimonial; 
f) – Orientação na Gestão de Controle de Frotas; 
g) – Orientação na formalização de procedimentos licitatórios de serviços em 

todas as modalidades; 
h) – Orientação na formalização de contratos administrativos; 
i) – Orientação na gestão de pessoal nas mais diversas áreas de 

complexidade; 
j) – Orientação nos procedimentos e formulação de atos administrativos 

diversos; 
k) – Análise preventiva e orientação técnica, in loco, nos documentos 

contábeis e financeiros; 
l) – Orientação no acompanhamento da Execução Orçamentária Anual; 
m) – Orientação quanto a procedimentos de registros contábeis diversos, 

atribuídas às peculiaridades da ocorrência conforme solicitado pela 
contratante;  

n) – Orientação na abertura e encerramento do exercício; 
o) – Elaboração e orientação para a emissão de pareceres técnicos sobre 

licitações e projetos de Lei; 
p) – Orientação na manutenção do Controle Interno; 
q) – Realização de 01 (uma) visita preventiva, in loco, durante a vigência do 

contrato, com apresentação de relatórios técnicos, realizados no ato da 
prestação do serviço, contendo orientações diretas aos setores envolvidos 
e orientação especifica ao titular da contratante. 

Assessoramento da equipe da secretaria realizando lançamentos no sistema utilizado 
pelo Município e demais órgãos Estadual e Federal, em processos administrativos, 
convênios e termo de parceria; 
1.2.4. - Elaboração de pareceres e expedientes, na forma escrita; 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade Convite n.º 
005/2013, nos termos da Lei Federal 8.666/93. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações ulteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos 
contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e 
condições deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO 
4.1. Os SERVIÇOS deverão ser executados de acordo com os termos estabelecidos 
no edital, sendo que, a fiscalização é de responsabilidade da secretaria competente. 
4.2. A contratada ficará obrigada a executar os serviços, objeto da presente licitação, 
nas quantidades e condições contratadas com o Município de Alta Floresta, iniciados 
a partir da data de assinatura Contrato. 
4.3. Os serviços deverão ser realizados nos locais indicados pela Secretaria 
solicitante. 
4.4. A empresa contratada deverá disponibilizar funcionários capacitados para 
execução dos serviços contratados. 
4.5. Os serviços serão prestados de forma ininterrupta de segunda à sexta-feira de 
acordo com a necessidade da Prefeitura de Alta Floresta – MT.   
4.6. O OBEJTO desta licitação será acompanhado levando-se em conta o disposto no 
art. 73, II, Lei 8.666/93, no que couber   
4.7. A vigência da presente licitação será a partir da assinatura do contrato até o dia 
31 de dezembro de 2015. 
4.8. O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, serem prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de 
interesse da Contratante, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do 
artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO 
5.1. O valor mensal do presente contrato é de R$.................. 
(..............................), perfazendo o valor global de R$.................. 
(..............................).  
5.2. Os pagamentos serão realizados mensalmente até o quinto dia útil do mês 
subseqüente a realização dos serviços. 
5.3. Nos preços apresentados na proposta deverão estar incluídas todas as despesas 
relativas aos itens contratados (tributos, seguros, encargos sociais, transportes, 
etc.). 
5.4. Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas 
hipóteses previstas no Art. 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 
5.4.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
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6.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos 
próprios do orçamento do Município sendo na seguinte dotação orçamentária:  
 
DIREÇÃO SUPERIOR 

COD. 
RED. UN. ORÇ. PROJ./ATIV. ELEMENTO DESPESA 

COMPL. DO 
ELEMENTO 

58 02.03 2.009 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.99.00.00.00 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÃOES E RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES 
7.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA os seguintes: 
a) Entregar os serviços licitados, conforme solicitação das secretarias, que ocorrerá 
com acompanhamento do Servidor Responsável pelo recebimento, em horário 
normal de expediente. 
b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 
causa; 
c) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem 
necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e 
apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE. 
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do presente contrato, observado o art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
e) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste 
instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto 
deste contrato; 
f) Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para 
o CONTRATANTE; 
g) Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos 
e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, 
relacionadas com o cumprimento do presente contrato. 
 
7.2 São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
a) Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento; 
b) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 
c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento 
das obrigações da CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com 
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antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
d) Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e do presente 
instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante 
a execução do contrato; 
e) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato 
depois do recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor 
responsável pela fiscalização; 
f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público respeitado os direitos da CONTRATADA; 
g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 
79 da referida Lei. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 
MULTAS 
8.1 As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) Advertência verbal ou escrita. 
b) Multas. 
c) Declaração de inidoneidade e, 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 
8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. 
8.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas. 
8.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no 
fornecimento dos produtos; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer 
das cláusulas do contrato. 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos 
casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 
danos que der causa. 
d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT, por prazo não superior a dois anos. 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações 
Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
8.4 De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco 
dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente 
fundamentado. 
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8.5 As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
9.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, 
mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30(trinta) dias, no 
caso de descumprimento de quaisquer das clausulas do presente contrato pela 
CONTRATADA, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos do 
art.77 da lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
10.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor credenciado, 
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou 
acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pela CONTRATANTE, o 
seu exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
10.2. O objeto da licitação será recebido: 
10.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade com as 
especificações constantes no TERMO DE REFERENCIA deste Edital e da proposta da 
Contratada. 
10.3. Definitivamente: 
10.3.1. Na forma do inciso I, alínea “b” do art. 73 da Lei nº 8.666/93, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após a comprovação de adequação do objeto aos termos 
contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO 
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
11.1 Aplicam-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e 
em especial aos seus casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 
Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 
Edital de Convite nº. 005/2013, bem como os documentos a ele referentes, além da 
proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Como condições para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar 
nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o 
recebimento dos pagamentos relativos ao equipamento fornecimento fornecidos e 
aceitos. 
13.2 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 
da Lei acima referida. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1 Ficam eleito o Foro da Comarca do Município de Alta Floresta – MT, com recusa 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na 
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 
 
 

Alta Floresta – MT, de... de .............2015. 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA                         CONTRATADA 
                   CONTRATANTE 
                                                
 

ASSESSOR JURÍDICO 
 
 
 

                        
TESTEMUNHAS: 
_________________________                   _________________________ 
1º TESTEMUNHA                              2º TESTEMUNHA 
NOME:                                       NOME: 
RG:                                          RG: 
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TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. INTRODUÇÃO  
1.1 A Prefeitura Municipal de Alta Floresta necessita realizar licitação para Contratação 
de Empresa para Execução de Serviços Especializados de Consultoria em Gestão 
Pública. 

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 
2.1 Em face da necessidade premente da utilização dos serviços de Consultoria em 
Gestão Pública para gerenciamento de dados e acompanhamento de processos 
administrativos tornam imperativa a promoção de processo licitatório que vise à 
contratação dos citados serviços, uma vez que estes são imprescindíveis para viabilizar 
as atividades da Prefeitura Municipal de Alta Floresta e também para prestar um 
serviço público de qualidade para os munícipes de Alta Floresta/MT. 
3. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 
3.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME 
DETALHAMENTO: 
 
3.1.1 – Compreende a prestação, contínua e programada de serviços técnicos 
especializados de Consultoria Administrativa, Contábil, de Planejamento, Financeira e 
Patrimonial, com 01 (uma) visita in loco de no mínimo dois consultores sendo um 
especialista na área contábil e outro na área administrativa por bimestre; 
3.1.2 – Atendimento na recepção do cliente nas dependências da empresa contratada 
ou orientações à distância por telefone, fac-símile, e-mail, comunicador instantâneo, 
portal corporativo; 
3.1.3 – Emissões de Pareceres e Orientações Técnicas referentes às áreas 
administrativa, contábil, financeira e patrimonial; 
3.1.4. - Serviços de Elaboração de Defesas: 
 a) – Elaboração de Defesa sobre Contas de Governo + Alegações Finais; 
 b) – Elaboração de Defesa sobre Contas de Gestão + Alegações Finais; 
 c) – Elaboração de Defesas de Representações Internas + Alegações Finais; 
 d) – Elaboração de Recursos de Defesas Apreciadas + Alegações Finais;  
 e) – Elaboração de Realização de Sustentação Oral no TCE/MT; 
 f) – Elaboração de Defesa sobre as Contas Auditadas pelo TCE/MT 
3.2.3. - Compreende a prestação contínua e programada de serviços técnicos 
especializados de Consultoria Administrativa, Contábil, de Planejamento, Financeira e 
Patrimonial, através de visitas in loco, recepção do cliente nas dependências da 
empresa ou orientações à distância por telefone, fac-símile, e-mail, comunicador 
instantâneo, portal corporativo, dentre outros, limitado ao seguinte conteúdo: 

a) – Análise preventiva, in loco, dos documentos administrativos, nas áreas de 
Compras, Licitações e Contratos; 

b) – Orientação técnica programada ou eventual nas áreas de Compras, 
Licitações e Contratos; 

c) – Orientação na Gestão de Recursos Humanos envolvendo os contratos 
temporários de pessoal; 
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d) – Orientação na Gestão de Controle de Estoque; 
e) – Orientação na Gestão de Controle Patrimonial; 
f) – Orientação na Gestão de Controle de Frotas; 
g) – Orientação na formalização de procedimentos licitatórios de serviços em 

todas as modalidades; 
h) – Orientação na formalização de contratos administrativos; 
i) – Orientação na gestão de pessoal nas mais diversa áreas de complexidade; 
j) – Orientação nos procedimentos e formulação de atos administrativos 

diversos; 
k) – Análise preventiva e orientação técnica, in loco, nos documentos contábeis 

e financeiros; 
l) – Orientação no acompanhamento da Execução Orçamentária Anual; 
m) – Orientação quanto a procedimentos de registros contábeis diversos, 

atribuídas às peculiaridades da ocorrência conforme solicitado pela 
contratante;  

n) – Orientação na abertura e encerramento do exercício; 
o) – Elaboração e orientação para a emissão de pareceres técnicos sobre 

licitações e projetos de Lei; 
p) – Orientação na manutenção do Controle Interno; 
q) – Realização de 01 (uma) visita preventiva, in loco, durante a vigência do 

contrato, com apresentação de relatórios técnicos, realizados no ato da 
prestação do serviço, contendo orientações diretas aos setores envolvidos e 
orientação especifica ao titular da contratante. 

Assessoramento da equipe da secretaria realizando lançamentos no sistema utilizado 
pelo Município e demais órgãos Estadual e Federal, em processos administrativos, 
convênios e termo de parceria; 
3.2.4. - Elaboração de pareceres e expedientes, na forma escrita. 
 
4. VALOR DE REFERÊNCIA 
4.1. Valor de Referência Global: R$ 64.000,00 (Sessenta e quatro mil reais). 
5. FISCALIZAÇÃO 
5.1. A fiscalização dos serviços será realizada através da Secretaria Municipal de 
Administração.  
6. PRAZO 
6.1. A vigência será de 08 (oito) meses.  
7. METODOLOGIA  
7.1. Menor preço Global  
8. QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 8.1. Para execução desses serviços, a empresa devera provar, através de Alvará de 
funcionamento, suas condições técnicas, expedido pela Prefeitura Municipal de sua 
sede. 

 


