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CARTA CONVITE 

PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 

MODALIDADE Convite 

NÚMERO DA LICITAÇÃO 001/2017 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO CNPJ: 20.192.969/0001-19, com endereço a 

Rua Hildebrando Cabral – 139, Tabatinga, neste município, CEP: 39.835-000, através da 

Comissão Permanente de Licitação, torna público a abertura do Processo Licitatório, na 

modalidade Convite, do tipo menor preço, regido pela Lei Federal n
o 
8.666/93 e suas 

alterações e pelas demais condições fixadas neste instrumento convocatório. 

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA” 

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação – Câmara Municipal de 

Campanário, Rua Hildebrando Cabral – 139, Tabatinga, CEP: 39.835-000 

DATA: 13/01/2017 

HORÁRIO: 13h00min horas 

I - DO OBJETO 

1.1 -  A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU 

JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA 

GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE 

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – NBCASP, COMPREENDENDO 

EM ATENDER ÀS NORMAS DO TCEMG E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, 

conforme Especificações complementares constantes do Anexo I desta Carta Convite. 

1.2 -  Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I Termo de Referência 

ANEXO II Modelo de Proposta/Planilha  

ANEXO III Modelo de procuração Particular 
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ANEXO IV Modelo Declaração de Fatos impeditivos e supervenientes 

ANEXO V Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 

9.854/99); 

ANEXO VI Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO VII Minuta de Contrato 

ANEXO VIII Modelo básico de carta de responsabilidade da administração – incluído 

pela resolução cfc nº 1.457/13; 

ANEXO IX Modelo básico de distrato de prestação de serviços contábeis – incluído 

pela resolução cfc nº 1.457/13; 

  

II - ÁREA SOLICITANTE 

2.1 -  Setor administrativo do Legislativo 

III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 -  Poderão participar desta licitação demais interessados, cadastrados na Câmara 

Municipal de Campanário, do ramo pertinente ao objeto licitado, desde que retirem a 

presente Carta Convite e assinem o protocolo de recebimento respectivo, com 

antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para entrega dos 

envelopes de documentação e proposta.   

3.2 - Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos 

localizado no hall de entrada do Edifício-Sede da Câmara Municipal de Campanário.  

3.3 - Não poderá participar da presente licitação pessoa física ou jurídica que estiver 

incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações; 

3.4 -  A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante, 

que pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

3.5 -  Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado 

e/ou termos desta Carta Convite, não serão consideradas para reclamações futuras, ou 

de forma a desobrigar a sua execução. 
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IV - DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 

4.1 -  Os documentos de habilitação e a proposta de cada licitante deverão ser 

apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados, sob pena de 

desqualificação, contendo em sua parte externa o seguinte: 

“01 – DOCUMENTAÇÃO” 

CARTA CONTIVE Nº 001/2017 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO 

- MG 

NOME DA RAZÃO SOCIAL: 

      ENDEREÇO: 

 

“02 – PROPOSTA DE PREÇOS” 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO 

- MG 

NOME DA RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

 

– ENVELOPE 01 - "DOCUMENTAÇÃO" 

4.2 - No envelope 01 "DOCUMENTAÇÃO", indevassável e fechado, rubricado no local de 

seu fechamento, deverão ser apresentados os documentos solicitados por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitações – CPL ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

- ENVELOPE 02 - "PROPOSTA" 

4.3. Proposta Comercial, conforme ANEXO II, que integra este Edital, contendo, 

necessariamente, as seguintes informações, considerados como válidos os dados 

constantes do impresso da empresa, devendo, entretanto ser complementados os que 

faltarem:  

a) Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação 

prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal;  

b) Preço global proposto pela empresa licitante em real (em algarismos e por extenso);  
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c) Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser 

inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir de data da licitação, sob pena 

de desclassificação da licitante.  

4.4 - A Câmara Municipal De Campanário não se responsabilizará por envelopes 

endereçados via postal ou por outras formas, entregues em local diverso da Comissão 

Permanente de Licitação, e que, por isso, não cheguem à data e horário previstos para 

recebimento pela Comissão. 

V - DO CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1 – Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento 

licitatório deverão estar devidamente representados por: 

5.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou 

outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no 

caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição 

de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no 

caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar 

expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura.  

5.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para 

se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, 

acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no 

caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de 

sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, 

de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso 

de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação 

e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente 

arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas.  

5.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 

licitante. 
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5.3 - A abertura dos envelopes “Proposta” será feita no mesmo local indicado no 

preâmbulo para a abertura dos envelopes “Documentação”, em data e horário a serem 

comunicados com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas. 

5.4 -  Na sessão de abertura dos envelopes “Documentação”, poderão ser abertos os 

envelopes “Proposta”, se todos os representantes dos licitantes estiverem presentes e 

desistirem, expressamente, de interpor recursos das decisões referentes à fase de 

habilitação, nos termos do artigo 43, inciso III e artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

5.5 -  A licitante que se fizer representar deverá apresentar documento credenciando 

seu (sua) representante para tal fim, considerando-o (a) com poderes para praticar todos 

os atos necessários ao procedimento licitatório, exceto os expressamente vedados, 

devendo este expediente ser entregue no ato pelo próprio preposto. 

5.8 - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme 

modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 2006;  

5.8.1 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme 

o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC 

5.8.2 -  O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar 

em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, 

de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, 

portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

VI – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a CPL poderá verificar o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Municipal de Fornecedores; 



           CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO 
        Rua Hildebrando Cabral, 139 – Tabatinga. 

       CEP. 39.835-000 - Campanário – MG 
     CNPJ. 20.192.969/0001-19 

Fone: (33) 35131100 
 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

e) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário. 

f) Constatada a existência de sanção, a CPL reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

g) A CPL consultará o Sistema de Cadastro Municipal de Fornecedores em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira 

e habilitação técnica. 

h) Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

Cadastro Municipal de Fornecedores. 

6.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 

Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio - DNRC; 

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

6.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

6.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeito de negativa relativos aos 

Tributos Federais e a Divida Ativa da União e regularidade relativa a Seguridade 

Social, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN DE 02/10/2014 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 

1º de maio de 1943 – (CNDT); 

e)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica; 

6.5 - DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA: 
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a) Cópia da cédula de identidade; 

 

b) Cópia do CPF; 

 

c) Comprovante de Inscrição na entidade Profissional competente (CRC); 

 

d) Comprovante de endereço; 

 

e) Curriculum. 

6.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 

menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 

2002. 

6.7 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

da Fazenda Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma 

da lei;  

6.8 - O licitante ME/EPP/COOP, esta última enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, e os com tratamento favorecidos, deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

6.9 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

6.10 - Se constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 

a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

6.10.1 - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada 

a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  
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6.11 -. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 

CPL suspenderá a sessão, informando na ata a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

6.12 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

6.13 - Da sessão pública do Convite será lavrada ata, que mencionará todas os licitantes 

presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que 

interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pela CPL e por todas as 

licitantes presentes. 

6.14 - Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em 

órgão da imprensa oficial.  

6.15 - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 

os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis 

do último exercício. 

6.16 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo 

se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes 

contendo propostas de preços de licitantes desqualificadas. 

6.17 - Para análise da documentação apresentada, a Comissão de Licitação poderá 

promover diligência junto aos licitantes, para fins de esclarecimento. O não cumprimento 

da diligência poderá ensejar a inabilitação da licitante. 

6.18 - Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

6.19 - Considerar-se-á vencida a fase de habilitação quando todos os interessados 

desistirem da faculdade de recorrer, ou quando decorrer o prazo para recurso sem que 

seja interposto, ou, ainda, quando os recursos interpostos forem decididos. 

VII – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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7.1 -  A proposta deverá ser apresentada conforme o Modelo de Proposta/Planilha - 

Anexo II, em uma via, processada em computador, com identificação e assinatura do 

licitante proponente, dela constando obrigatoriamente: 

7.1.1 - Especificação completa dos serviços ofertados; 

7.1.2 - Indicação do valor unitário e global da proposta; 

7.1.3 - Indicação do nome e CPF do representante legal. 

7.1.4 - Indicação do prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

7.2 - Não ocorrendo adjudicação do objeto no período de validade das propostas, ou 

seja, 60 (sessenta) dias corridos, da Câmara Municipal De Campanário poderá solicitar 

prorrogação da validade das mesmas a todas as licitantes classificadas. 

7.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) casas 

decimais após a vírgula, sendo desconsiderada, para efeito de julgamento, a terceira 

casa decimal. 

7.4 -  Os preços deverão ser cotados considerando-se os valores de quaisquer gastos 

ou despesas com tributos, ônus previdenciários e trabalhistas e outros encargos ou 

acessórios, necessários à execução da prestação dos serviços. 

7.5 -  A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e 

integral concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à 

legislação pertinente. 

VIII – DA SESSÃO DE JULGAMENTO 

8.1 -  Para o julgamento da proposta mais vantajosa levar-se-á em conta, como fator 

determinante o MENOR PREÇO GLOBAL, desde que observadas as condições de 

qualidade, especificações, prazos de início da execução e outras condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e na legislação pertinente.  

8.2 -  Será desclassificada a proposta que: 

8.2.1 - Não atenda aos requisitos deste instrumento convocatório; 

8.2.2 - Apresente preço unitário simbólico, de valor zero, ou manifestamente inexeqüível, 

incompatível com os preços e insumos de mercado, assim considerados nos termos do 

disposto no art. 44, § 3º e art. 48, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 



           CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO 
        Rua Hildebrando Cabral, 139 – Tabatinga. 

       CEP. 39.835-000 - Campanário – MG 
     CNPJ. 20.192.969/0001-19 

Fone: (33) 35131100 
 

8.2.3 - Apresente preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento 

de redução sobre a de menor valor; 

8.2.4 - Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de 

linguagem ou outros que impossibilitem o julgamento 

8.3 - O custo estimado total da presente contratação é de R$  36.800,00 (trinta e seis 

mil e oitocentos reais) 

8.4 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á por sorteio 

público, conforme dispõe o § 2º, do art. 45, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

8.5 - Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não 

solicitadas neste instrumento ou em diligências. 

8.6 - No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

8.7 - Em caso de divergência entre o preço por extenso e o preço em algarismos, a 

Comissão fará conferência geral da planilha, considerando os preços unitários. 

8.8 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

8.8.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos 

termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

8.8.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

8.8.3. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no Cadastro Municipal de Fornecedores, sendo responsabilidade do licitante 

manter seus dados cadastrais atualizados 
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IX – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

9.1 - O contrato a ser firmado com a licitante vencedora incluirá as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução 

do objeto desta licitação. 

9.2 - O prazo de vigência do contrato a ser firmado será  até 31 de dezembro de 2017 , 

podendo ser prorrogado por igual período. 

9.3 - A prestação dos serviços aqui licitada deverá ser dentro do melhor padrão de 

qualidade. 

9.4 - O contrato firmado com a Câmara Municipal De Campanário não poderá ser objeto 

de cessão, transferência ou subcontratação, sob pena de aplicação de sanção, inclusive 

rescisão. 

9.5 - A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, 

qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

9.6 - O contratado é obrigado a substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do 

contrato em que se verificar (em) vícios, defeitos, incorreções e outros. 

9.7 -  A tolerância do Câmara Municipal De Campanário com qualquer atraso ou 

inadimplemento por parte da contratada não importará, de forma alguma, em alteração 

contratual ou novação, podendo a Câmara exercer seus direitos a qualquer tempo. 

9.8 -  A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza 

o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente 

estabelecidas. 

9.9 - Por ocasião da assinatura do contrato, anexar Registro ou inscrição da empresa 

licitante e de seu(s) responsável (is) técnico(s), no CRC (Conselho Regional de 

Contabilidade) região a que estiverem vinculados. 

X – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 -  A área competente para fiscalizar é a Secretaria Municipal de Fazenda, 

observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n
o 
8.666/93 e suas alterações. 



           CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO 
        Rua Hildebrando Cabral, 139 – Tabatinga. 

       CEP. 39.835-000 - Campanário – MG 
     CNPJ. 20.192.969/0001-19 

Fone: (33) 35131100 
 

10.2 -  A Câmara Municipal De Campanário reserva-se o direito de não aceitar a 

prestação dos serviços em desacordo com o previsto neste ato convocatório, podendo 

rescindir o contrato. 

XI – DO PAGAMENTO 

11.1 -  O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 

pela Tesouraria do Câmara Municipal de Campanário em parcelas iguais e mensais, até 

o 10º (décimo) dia do mês subseqüente ao da prestação dos serviços e emissão do 

documento fiscal. 

11.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

11.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

11.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro 

Municipal de Fornecedores para verificar a manutenção das condições de habilitação 

exigidas no edital.  

11.6. Constatando-se, junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, a situação de 

irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 

defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

contratante. 

11.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de 

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos.   



           CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO 
        Rua Hildebrando Cabral, 139 – Tabatinga. 

       CEP. 39.835-000 - Campanário – MG 
     CNPJ. 20.192.969/0001-19 

Fone: (33) 35131100 
 

11.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

11.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores.   

11.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

11.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123 de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

XII – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

12.1 -  O contrato a ser firmado poderá ser rescindido: 

a)Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 

XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantida à CONTRATADA a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa; 

b) Amigavelmente por acordo entre as partes desde que haja conveniência para o 

CONTRATANTE; 

c) Judicialmente nos termos da legislação. 

XIII – DAS SANÇÕES 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 
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d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias; 

c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos;  

f) impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 

no Cadastro Municipal de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a Contratada que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
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13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de 

Fornecedores. 

XIV - DOS RECURSOS 

14.1 -  Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberão recursos, nos 

termos do artigo 109 da Lei Federal n
o
 8.666/93 e suas alterações, após a divulgação dos 

resultados. 

14.2 -  As ocorrências havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os 

documentos de habilitação e as propostas de preços serão registradas em ata, que será 

assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos demais 

presentes. 

14.3 -  Quaisquer recursos e impugnações relativas a esta licitação deverão ser 

interpostos nos prazos legais, dirigidos ao Vereador Presidente, por intermédio da 

Comissão Permanente De Licitação, que poderá reconsiderar a decisão recorrida ou 

faze-los subir para decisão. 

14.4 - A Câmara Municipal De Campanário não se responsabilizará por recursos e 

impugnações endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos 

da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Hildebrando Cabral – 139, 

Tabatinga, CEP: 39.835-000, Edifício sede da Câmara Municipal de Campanário, e que, 

por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

14.5 -  Interposto recurso, dele será dada ciência às licitantes, através de publicação no 

Jornal “Minas Gerais”, Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, que 

poderão impugná-lo no prazo previsto no artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

14.6 -  Deverá ser comprovado o poder de representação do signatário do instrumento 

de recurso ou das impugnações. 
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XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - 1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

FICHA 011 - 01001001.0103100062.002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL - 33903500000 - Serviços de Consultoria – FONTE 100 

15.2 -  Se o(a) licitante considerado(a) vencedor(a) deixar de assinar o contrato ou o 

termo equivalente no prazo de 05 (cinco) dias, contadas da data do recebimento da 

convocação, sem que tenha solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa; o 

Câmara Municipal De Campanário poderá convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação 

prevista no art. 82, da lei nº 8.666/93. 

15.3 -  As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por escrito até 48 

(quarenta e oito) horas antes da abertura dos envelopes, à Comissão Permanente de 

Licitação, localizada na Rua Hildebrando Cabral – 139, Tabatinga, CEP: 39.835-000, 

Edifício-Sede da Câmara Municipal de Campanário, no horário de 12h00min às 17h00 

min. 

15.4 -  Fica eleito o foro da Comarca de Itambacuri, Estado de Minas Gerais, para 

solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

Campanário/MG, 06 de janeiro de 2017. 

 

 

 

Lauana Sheyna Lemes Rodrigues  

Responsável pela Licitação 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

PROCESSO 001/2017 

CARTA CONVITE N° 001/2017 

 

1. O OBJETO 

1.1 . CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM 

ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO 

SETOR PÚBLICO – NBCASP, COMPREENDENDO EM ATENDER ÀS NORMAS DO 

TCEMG E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, conforme especificações e 

quantidades estabelecidas abaixo: 

 

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

 Orientação do corpo técnico da Câmara Municipal dos setores de Contabilidade, 

Finanças, Patrimônio e Frotas, bem como, implantação dos procedimentos 

definidos pelo MCASP – Manual de Contas Aplicadas ao Setor Público em cada 

área;  

 Acompanhamento e orientação técnica (se necessário) na votação da LDO (Lei de 

diretrizes orçamentárias), PPA – (Plano Plurianual de Ação Governamental), e da 

LOA (Lei Orçamentária Anual) encaminhados pelo Executivo, com emissão de 

parecer, se solicitado; 

 Orientação para elaboração e/ou planejamento das Resoluções do PPA – Plano 

Plurianual de Ação Governamental e do Orçamento da Câmara Municipal para 

consolidação com o Município; 

 Visitas técnicas para, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 

classificações orçamentárias, apropriação das transferências financeiras, 

fechamento, consistência dos balancetes mensais, conferência e encerramento 

dos procedimentos contábeis com apresentação do relatório técnico; 

 Orientação para elaboração e transmissão dos demonstrativos semestrais da LRF 

(RGF) ao TCE/MG e à STN - Secretaria do Tesouro Nacional; 

 Orientação e acompanhamento quanto à aplicabilidade das leis federais 4.320/64, 

Lei complementar 101/00 bem como das súmulas e consultas do TCE-MG e 

portarias e instruções normativas da STN; 
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 Orientação e acompanhamento à mesa diretora e às comissões permanentes em 

assuntos de cunho contábeis; 

 Orientação para consistência, transmissão e validação dos dados do SICOM - 

Sistema Informatizado de Contas dos Municípios implantado pelo TCE-MG (no que 

concerne à contabilidade) e demais prestações de contas. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Com a aprovação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - 

NBCASP, a Contabilidade Governamental Brasileira, passou a ter outra conotação 

técnica, priorizando o patrimônio público como objeto de estudo enquanto ciência. A 

Contabilidade deixa de focar somente o orçamento na administração pública, dando lugar 

à Contabilidade Patrimonial, trazendo o fluxo de caixa do governo com base em 

autorização legislativa para arrecadar receitas e realizar despesas. 

Essa nova estrutura conceitual é constituída por uma revisão teórica da Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, que inclui a interpretação dos princípios contábeis sob a 

perspectiva da área pública, pela discussão das Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP), editadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade. 

O acompanhamento e assistência Contábil a ser prestada à Câmara deve contemplar a 

orientação para elaboração de instrumentos de planejamento e para geração de 

demonstrativos atendendo a transparência e instrumentalização do controle social como 

forma de facilitar a prestação de contas dos responsáveis pela gestão de bens e valores. 

O trabalho a ser desenvolvido priorizará também a implantação das NBCASP além de 

acompanhar e orientar os demais procedimentos quanto a elaboração e encaminhamento 

dos demonstrativos do SICOM, LRF, SICONFI dentre outros.  

3.  DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

3.1 - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 36.800,00 (trinta e seis mil 

e oitocentos reais). 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo 

de Referência e na proposta.  
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4.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

4.3. Os serviços serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

4.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

f) A Câmara Municipal não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

g) Proporcionar à Contratada acesso aos documentos e informações necessárias ao 

cumprimento das obrigações contratuais assumidas; 
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h) Ter ciência da Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/2012, especificamente no que 

trata da lavagem de dinheiro, regulamentada pela Resolução CFC n.º 1.345/13 do 

Conselho Federal de Contabilidade. 

i) A contratante se obriga, antes do encerramento do exercício social, a fornecer à 

contratada a Carta de Responsabilidade. 

j) As orientações dadas pela contratada deverão ser seguidas pela contratante, eximindo-

se a primeira das conseqüências da não observância do seu cumprimento; 

l) Disponibilizar equipe técnica mínima (um servidor para cada setor), para realização das 

atividades inerentes a Contabilidade, Tesouraria, Patrimônio, Controle de Frotas. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

c) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

d) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

e) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

f) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta 

de contrato; 

g) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 

do contrato. 

i) Orientação e treinamento do Corpo Técnico do Legislativo, especificamente quanto aos 

profissionais dos setores de Contabilidade, Tesouraria, Patrimônio, Controle de Frotas; 

j) Realizar visitas técnicas mensais para, acompanhamento e controle da execução 

orçamentária, classificações orçamentárias, apropriação das transferências financeiras, 

fechamento, consistência dos balancetes mensais, conferência e encerramento dos 

procedimentos contábeis com apresentação do relatório técnico; 

l) Realização de visitas imediatas, quando solicitadas pelo legislativo para tratar de 

assuntos específicos. 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Câmara Municipal à continuidade do contrato. 

 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-

responsabilidade da Câmara Municipal ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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9.3. O representante do Legislativo anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 

que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias; 

c) multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos;  
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f) impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 

no Cadastro Municipal de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a Contratada que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Câmara Municipal, observado o princípio da proporcionalidade. 

10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de 

Fornecedores. 
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ANEXO II - TERMO DE MINUTA DE PROPOSTA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM 

ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO 

SETOR PÚBLICO – NBCASP, COMPREENDENDO EM ATENDER ÀS NORMAS DO 

TCEMG E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  

Telefone:  

E-mail:  

Dados Bancários:  

 

Apresentamos proposta para a prestação dos serviços conforme dispõe o objeto em 

referência; declaramos estar de acordo como os termos da Carta Convite nº. 001/2017. 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para a 

assinatura do Contrato o seu representante legal, Sr(a). (nome completo), portador do 

CPF nº (nº do CPF). 

1 – Propõe-se, para prestação dos serviços ora ofertados, os valores constantes do 

relatório de Quantitativo e Especificação, em anexo. 

2 – O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar desta 

data. 

Local e data 

____________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 

Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO II – TERMO DE MINUTA DE PROPOSTA 

QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

Para a execução dos serviços descritos anteriormente propomos honorários profissionais 

conforme demonstrado na tabela a seguir.  

TABELA DE VALORES 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

UND. V. UNIT V. TOTAL 

1 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

FÍSICA OU JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

APOIO ADMINISTRATIVO NA 

GESTÃO E CONTABILIDADE EM 

ATENDIMENTO ÀS NORMAS 

BRASILEIRAS DE 

CONTABILIDADE APLICADA AO 

SETOR PÚBLICO – NBCASP, 

COMPREENDENDO EM ATENDER 

ÀS NORMAS DO TCEMG E 

DEMAIS ÓRGÃOS 

FISCALIZADORES 

12 Parcelas 
R$ xxxxxxx 

(Cada Parcela) 

R$ xxxxxxxxxxx  

(Valor Global) 

 

As despesas com alimentação e hospedagem para a equipe técnica durante 

as visitas de atendimento serão de responsabilidade da Câmara. 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 

sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas 

da solicitação de propostas e seus anexos. 

 Local e data 

____________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 

Obs.:  Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa; 
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ANEXO III – MINUTA DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

 

Por este Instrumento particular de procuração, a empresa (razão social da empresa), com 

sede (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (nº CNPJ), representada neste 

ato por seus(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a) (nome completo), portador(a) 

da Cédula de Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), nomeia(m) e constitui(em) 

seu bastante Procurador o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Cédula de 

Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), a quem confere(imos) amplos poderes para 

representar a (razão social da empresa) perante a Câmara Municipal de Campanário/MG, 

no que se referir a Carta Convite Nº 001/2017, com poderes para tomar qualquer decisão 

durante todas as fases do processo, inclusive apresentar declaração de que a 

proponente cumpre os requisitos de habilitação, os envelopes de Documentos de 

Habilitação e de Proposta em nome da Outorgante, manifestar-se imediata e 

motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão ou 

desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 

assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CPL, enfim, 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

 

Local e data 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

Obs.: 

 Declaração validada mediante assinatura com firma reconhecida em cartório e 

apresentação de cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e documento 

original com foto que identifique o credenciado. 

 Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração. 
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ANEXO IV  -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL. 

 

PROCESSO 001/2017 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

 

A empresa......................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

..................................., por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) 

..........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

............................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para os fins do disposto 

no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso): 

 

(  ) não emprega menor de dezoito anos; 

 

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

........................................... 

(data) 
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ANEXO V  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO 001/2017 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

  

 

A empresa ..................., inscrita no CNPJ sob o nº ..................., DECLARA, sob as penas 

da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

  Por ser verdade, firma a presente. 

 

 

................................, ........... de ............................ de ........... 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICOREMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

PROCESSO 001/2017 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da 

empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

 

(nome da empresa)....., inscrita no CNPJ sob o n.º........................., sediada  ... (endereço 

completo)  .............................,    por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ...

 ............................................................................................................................ ...................

......., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ....................  e do CPF n.º ... .. ... 

DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 

2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se 

enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.  

 

(LOCAL E DATA) 
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 

PROCESSO 001/2017 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

A Câmara Municipal de Campanário, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 

20.192.969/0001-1, com edifício-sede localizado à Rua Hildebrando Cabral, 139 - Tabatinga, 

CEP: 39.835-000, neste instrumento representado pelo Presidente, vereador 

________________, portador do CPF:___________, doravante denominado 

CONTRATANTE e _________________, inscrito no CNPJ nº _____________, com endereço 

na ___________________, neste ato representada pelo senhor _______________, inscrito 

no CPF nº ___________ doravante denominado CONTRATADA, celebram o presente 

contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. O objeto da presente licitação, Carta Convite 001/2017, é CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS 

BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – NBCASP, 

COMPREENDENDO EM ATENDER ÀS NORMAS DO TCEMG E DEMAIS ÓRGÃOS 

FISCALIZADORES. 

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

 Orientação do corpo técnico da Câmara Municipal dos setores de Contabilidade, 

Finanças, Patrimônio e Frotas, bem como, implantação dos procedimentos definidos 

pelo MCASP – Manual de Contas Aplicadas ao Setor Público em cada área;  

 Acompanhamento e orientação técnica (se necessário) na votação da LDO (Lei de 

diretrizes orçamentárias), PPA – (Plano Plurianual de Ação Governamental), e da LOA 

(Lei Orçamentária Anual) encaminhados pelo Executivo; 

 Elaboração e/ou planejamento das Resoluções do PPA – Plano Plurianual de Ação 

Governamental e do Orçamento da Câmara Municipal para consolidação com o 

Município; 

 Visitas técnicas para, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 

classificações orçamentárias, apropriação das transferências financeiras, fechamento, 

consistência dos balancetes mensais, conferência e encerramento dos procedimentos 

contábeis com apresentação do relatório técnico; 



           CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO 
        Rua Hildebrando Cabral, 139 – Tabatinga. 

       CEP. 39.835-000 - Campanário – MG 
     CNPJ. 20.192.969/0001-19 

Fone: (33) 35131100 
 

 Orientação para elaboração e transmissão dos demonstrativos semestrais da LRF 

(RGF) ao TCE/MG e à STN - Secretaria do Tesouro Nacional; 

 Orientação e acompanhamento quanto à aplicabilidade das leis federais 4.320/64, Lei 

complementar 101/00 bem como das súmulas e consultas do TCE-MG e portarias e 

instruções normativas da STN; 

 Orientação para consistência, transmissão e validação dos dados do SICOM - Sistema 

Informatizado de Contas dos Municípios implantado pelo TCE-MG. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. O pagamento será efetuado em 12 (doze) parcelas fixas, sendo a primeira no ato da 

assinatura do presente contrato, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, até o 

10º dia do mês subsequente ao trabalhado. 

2.2. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária contra 

qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, 

agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o 

qual ocorrerá dentro de até cinco dias úteis após a aceitação e atesto da nota fiscal.  

2.3. A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à contratada para as 

devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 2.1, começará a fluir a partir 

da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

3.1. O valor global do presente contrato é de R$ _________ (___________). Os pagamentos 

serão efetuados em 12 (doze) parcelas, sendo a primeira efetuada no ato da assinatura deste 

contrato. Os recursos para pagamento das despesas são oriundos do Orçamento vigente 

conforme dotações orçamentárias: 

FICHA 011 - 01001001.0103100062.002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL - 33903500000 - Serviços de Consultoria – FONTE 100 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

4.1. Os valores pactuados poderão sofrer reajustamento para manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro do contrato mediante acordo entre as partes e lavratura de Termo de 

Aditamento em conformidade com o disposto no Art. 65 da Lei Federal 8.666/93 
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CLAUSULA QUINTA – DO CONTROLE DE EXECUÇÃO  

5.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-

responsabilidade da Câmara Municipal ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. O representante do Legislativo anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

6.1. O presente instrumento terá vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de 

Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado na forma do art.57 da Lei nº 8.666/93. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

7.1. O contratado deverá estar apto a iniciar os serviços imediatamente após a assinatura do 

presente contrato. 

CLAUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo 

com o que preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal N°. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

9.1. O presente contrato será regido nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 

ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos princípios da 

teoria geral dos contratos e do Direito Privado, respectivamente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

c) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

d) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

e) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

f) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

g) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

i) Orientação e treinamento do Corpo Técnico do Legislativo, especificamente quanto aos 

profissionais dos setores de Contabilidade, Tesouraria, Patrimônio, Controle de Frotas; 

j) Realizar visitas técnicas mensais para, acompanhamento e controle da execução 

orçamentária, classificações orçamentárias, apropriação das transferências financeiras, 

fechamento, consistência dos balancetes mensais, conferência e encerramento dos 

procedimentos contábeis com apresentação do relatório técnico; 

l) Realização de visitas imediatas, quando solicitadas pelo legislativo para tratar de assuntos 

específicos. 
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CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. São obrigações da Contratante: 

a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

f) A Câmara Municipal não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

g) Proporcionar à Contratada acesso aos documentos e informações necessárias ao 

cumprimento das obrigações contratuais assumidas; 

h) Ter ciência da Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/2012, especificamente no que trata da 

lavagem de dinheiro, regulamentada pela Resolução CFC n.º 1.345/13 do Conselho Federal 

de Contabilidade. 

i) A contratante se obriga, antes do encerramento do exercício social, a fornecer à contratada 

a Carta de Responsabilidade. 

j) As orientações dadas pela contratada deverão ser seguidas pela contratante, eximindo-se a 

primeira das conseqüências da não observância do seu cumprimento; 

l) Disponibilizar equipe técnica mínima (um servidor para cada setor), para realização das 

atividades inerentes a Contabilidade, Tesouraria, Patrimônio, Controle de Frotas. 

m) Arcar com as despesas de alimentação e hospedagem para a equipe técnica durante as 

visitas de atendimento. 
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CLAUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

CLAUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Câmara Municipal à continuidade do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA – DAS SANÇÕES 

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 

14.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias; 

c) multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
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e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos;  

f) impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no 

Cadastro Municipal de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 

o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Câmara Municipal, observado o princípio da proporcionalidade. 

14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de 

Fornecedores. 

CLAUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

15.1. A rescisão contratual poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
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b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 

da Administração; 

c) A inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo enseja sua rescisão pela 

Administração, com as consequências previstas; 

d) Constituem motivos para rescisão do Contrato Administrativo os previstos no art. 78 da Lei 

Federal n.º 8666/93. 

e) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sem que 

haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 

quando os houver sofrido. 

f) A rescisão contratual de que trata o art. 78 no inciso I, acarreta as consequências previstas 

no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1. Os signatários elegem o Foro da Comarca de Itambacuri Estado de Minas Gerais para 

dirimirem os conflitos caso existentes no descumprimento das cláusulas do presente contrato. 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma. 

 Local e data   

 

Câmara Municipal de xxxxxxx/MG 

XXXXXXXXXXXXXX 

Presidente 

CONTRATANTE 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXx 

XXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
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ANEXO VIII – MODELO BÁSICO DE CARTA DE RESPONSABILIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO – Incluído pela Resolução CFC nº 1.457/13 

 

Carta de Responsabilidade da Administração 

 

Local e data. 

 

À  

 

EMPRESA: (RAZÃO SOCIAL) 

CRC nº: XXXXXXXXXXXXX 

Endereço: (DESCREVER) 

(CIDADE) – (ESTADO) – (CEP) 

  

Ilmo Senhor 

  

Declaramos para os devidos fins, como vereador presidente e responsável legal da 

Câmara Municipal de Campanário/MG, inscrito no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX, que 

as informações relativas ao exercício de <<xx.xx.xx>>, apresentadas a Vossa Senhoria 

para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, 

apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização Federal, Estadual, 

Municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. 

 

Também declaramos: 

a) que os controles internos adotados pela nossa gestão são de responsabilidade da 

administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; 

b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, 

frente à legislação vigente; 
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c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos 

fornecedores, apresentados para a elaboração da escrituração contábil e demais 

serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; 

d) que os estoques e o patrimônio registrados em conta própria foram por nós 

contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de 

mensuração de ativos determinada pela regra do PCASP e perfazem a realidade 

do exercício encerrado em <<EXERCÍCIO>>; 

e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, 

denominado <<SISTEMA EM USO>>, são controladas e validadas com 

documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o 

conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.  

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que 

afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das 

operações do Legislativo. 

Também confirmamos que não houve: 

a) fraude envolvendo a administração ou servidores em cargos de responsabilidade 

ou confiança; 

b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações 

contábeis; 

c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados 

para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro 

de provisão para contingências passivas. 

 

LOCAL E DATA 

 

  

REPRESENTANTE LEGAL DO LEGISLATIVO 

ASSINATURA SOBRE CARIMBO 
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ANEXO IX – MODELO BÁSICO DE DISTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTÁBEIS – Anexo incluído pela Resolução CFC nº 1.457/13 

 

Distrato de Prestação de Serviços Profissionais 

 

Pelo presente instrumento, de um lado a Câmara Municipal de xxxxxx/MG, com a sede 

na, (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ (MF) sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Vereador 

Presidente, Sr. XXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), (ESTADO CIVIL), residente e 

domiciliado(a) á Rua (ENDEREÇO COMPLETO), Estado XXXXX, RG nº 

XXXXXXXXXXXX, expedida pela XXXXXXX portador do CPF n.° XXXXXXXXXXXXX, e a 

Empresa XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ (MF) sob nº XXXXXXXXXXXXX, com sede à 

(ENDEREÇO, CIDADE, CEP), registrado no CRC n.° XXXXXX, Categoria XXXXXXX, 

neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXX, brasileiro, residente e domiciliado(a) á Rua 

(ENDEREÇO COMPLETO), Estado XXXXXX, RG nº XXXXXXXXXXX, expedida pela 

XXXXXXXXXX portador do CPF n.° XXXXXXXXX, registrado no CRC n.° XXXXXX, 

Categoria XXXXXXXXX, doravante CONTRATADO(A), referente ao Processo nº 

001/2017 – Carta Convite nº 001/2017, mediante as cláusulas e condições seguintes, 

acordam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O contratante e a contratada, em …...... de ……………….. de 

….., firmaram “Contrato de Prestação de Serviços de apoio administrativo na Gestão e 

Contabilidade em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público – NBCASP”, pelo qual a primeira confiou à segunda serviços como previsto 

na cláusula ……......… do pacto sob distrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O contratante e a contratada decidem desistir da continuidade 

do contrato até agora vigente, restando acertado que, em razão dos serviços e atividades 

desenvolvidos até o momento, a contratada entregará, mediante protocolo demonstrando 

todos os serviços concluídos, bem como apresentação de toda a documentação da 

Câmara na data da assinatura deste distrato, conforme identificado a seguir: 

(Toda a documentação entregue ao contratante deverá ser especificada.) 
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CLÁUSULA TERCEIRA - A contratada, por força do instrumento ora distratado, executou 

seus serviços até ……/……./………    

CLÁUSULA QUARTA - O contratante obriga-se a pagar à contratada a quantia de R$ 

…….. (…………………………) a título de serviços prestados até a data da vigência do 

contrato ora rescindido.   

CLÁUSULA QUINTA - A contratante outorga à contratada plena, total e irrevogável 

quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a que título for, em relação à 

avença distratada, bem como aos serviços profissionais prestados.   

CLÁUSULA SEXTA - A contratada, após o recebimento dos valores previstos, outorga 

ao contratante plena, total e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer 

tempo e a que título for, em relação à avença distratada. 

CLÁUSULA SÉTIMA - O presente distrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, 

obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.    

CLÁUSULA OITAVA - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo.  

PARÁGRAFO ÚNICO - Os signatários elegem o Foro da Comarca de xxxxxx, Estado de 

Minas Gerais para dirimirem os conflitos caso existentes no descumprimento das 

cláusulas do presente contrato.  

E, para firmeza e como prova de assim haverem rescindido o contrato, firmam este 

instrumento, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes 

contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 LOCAL E DATA 

CÂMARA MUNICIPAL DE xxxxxxxx 

(NOME) 

Vereador Presidente 

CONTRATANTE 

(RAZÃO SOCIAL) 

(NOME) 

CONTRATADO(A) 

 

Testemunha Testemunha 

Nome: Nome: 

CPF:                                                                                              CPF: 


