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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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A CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY torna público aos interessados que fará 

realizar a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 001/2020, para a contratação 

de pessoa jurídica especializada em serviços de consultoria e assessoria contábil na 

área Pública Municipal para atender as necessidades da Câmara Municipal, abertura 

da cessão dia 21 de fevereiro de 2020 às 09h00min. na sala da Comissão Permanente 

de Licitação, Av. Claudino Barreto Rios - Centro - Wanderley – BA - Gilvanildo Martins 

dos Santos – Pregoeiro - Wanderley, 10 de fevereiro de 2020. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADM. Nº 007/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020 
 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY, com sede na localizada na Avenida Claudino 
Barreto Rios, S/N, Centro, Wanderley – BA, CEP Nº. 47.940-000, inscrita no CNPJ 
63.079.370/0001-86, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, torna público 
para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial 
assessorado por sua Equipe de Apoio, as 09h00min do dia 21/02/2020 no endereço acima 
indicado, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2020, tipo menor preço, tudo de 
acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme os 
critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para a 
contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de consultoria e assessoria 
contábil na área Pública Municipal para atender as necessidades da Câmara Municipal 
de Wanderley/BA. 
 
1.0. DO OBJETO  

 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de pessoa jurídica especializada 
em serviços de consultoria e assessoria contábil na área Pública Municipal para atender 
as necessidades da Câmara Municipal de Wanderley/BA.  
 
1.2. As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no 
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.  
 
1.3. A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento 
convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, 
quando for o caso, termo de referência e contrato. 
 
2.0. DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  
 
2.1. Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para 
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 
09h10min. do dia 21/02/2020, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos 
envelopes. 
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2.2. Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação serão prestados nos horários normais 
de expediente, das 08h00min. as 12h00min e das 14h00min as 18h00min. 
  
2.3. É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos 
ou providências, referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por escrito e 
dirigida ao Pregoeiro, protocolizando o original até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para realização da respectiva sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas, e 
para licitantes até 05 (cinco) dias uteis para qualquer cidadão, nos horários de expediente 
acima indicado, exclusivamente no seguinte endereço: Avenida Claudino Barreto Rios, S/N, 
Centro, Wanderley – BA. 
  
2.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até 
24 (vinte e quatro) horas, considerados da data em que foi protocolado o pedido.  
 
3.0. DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 

  
3.1. Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:  
3.1.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;  
3.1.2. ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;  
3.1.3. ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;  
3.1.4. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;  
3.1.5. ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO NO CORPO DA EMPRESA; 
3.1.6. ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÕES. 
 
3.2. A obtenção do instrumento convocatório será feita junto ao Pregoeiro de forma gratuita ou 
no site do https://jornalgazetadooeste.com.br/atosoficiais-camaras/?camara=wanderley. 
 
4.0. DO SUPORTE LEGAL  

 
4.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014, 
que ficam fazem partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição.  
 
5.0. DO PRAZO E DOTAÇÃO  

 
5.1. O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 
necessidades da CÂMARA, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, 
está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:  
a) Vigência do contrato: 10 (dez) meses 
b) Início dos serviços: Imediatamente após assinatura do contrato  
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5.2. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte 
dotação:  
 
Órgão: 01.01.0000 – Câmara Municipal de Wanderley 
Atividade: 2001 – Gerenciamento das Ações do Legislativo  
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Fonte de Recurso: 00. 
 
6.0. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
6.1. Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro 
dois envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e 
DOCUMENTAÇÃO, devidamente identificados, acompanhados da respectiva declaração de 
cumprimento dos requisitos de habilitação, nos termos definidos neste instrumento 
convocatório.  
 
6.2. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, 
empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a 
sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE 
WANDERLEY/BA. 
 
6.3. Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação 
via postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço 
constante do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro, Sr. Gilvanildo Martins 
dos Santos  . Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos 
envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação 
no certame.  
 
6.4. Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem 
a permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará 
subentendido que o licitante abdicou da fase de lances verbais. 
  
6.5. É vedada à participação em consórcio.  
 
7.0. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

 
7.1. O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o 
caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste 
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. 
Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 
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fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente 
por outro devidamente credenciado. 

7.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
 
7.2.1. Tratando-se do representante legal, o instrumento constitutivo da empresa na forma da 
Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura;  
 
7.2.2. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular da qual 
constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar 
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente instrumento de constituição da 
empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do outorgante. Caso a procuração seja 
particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente. 
  
7.2.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
que contenha foto.  
 
7.3. Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da sessão pública - em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro 
ou membro da Equipe de Apoio.  
 
7.4. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente 
certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestar-
se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá 
regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos 
necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste 
instrumento.  
 
7.5. No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu 
representante devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, 
a seguinte documentação:  
 
7.5.1. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme modelo - Anexo III e anexo VII – (modelo de declaração de inexistência de 
funcionário público no corpo da empresa). 

7.5.2. Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do art. 3º da Lei Complementar 
nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, se for o caso, sendo considerada microempresa ou 
empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado e simplificado na 
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forma definida pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da 
apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) declaração 
expressa, assinada pelo responsável legal da empresa e por profissional da área contábil, 
devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do 
licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida declaração 
ou certidão simplificada não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá, 
durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a 
ME ou EPP, previstos na Lei Complementar 123/06.  
 
7.6. Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a 
documentação relacionada nos itens 7.5.1 e 7.5.2 deverá ser apresentada dentro do envelope 
Proposta de Preços.  
 
8.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 
8.1. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo 
as seguintes indicações no anverso:  
CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
Pregão: 001/2020 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de consultoria e 
assessoria contábil na área Pública Municipal para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Wanderley. 
 
Nome e Endereço do licitante: 
Identificação dos Envelopes: 
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 

 
8.2. Elementos da proposta de preços: a Proposta deverá ser elaborada em consonância com 
as especificações constantes do Anexo I, e conforme modelo Anexo II, em papel timbrado da 
empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu representante, contendo no 
correspondente item contado: discriminação, e/ou modelo e outras características se 
necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos. 

8.3. Será cotado um único preço, modelo para cada item, com a utilização de duas casas 
decimais. Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes 
critérios:  
 
8.3.1. Validade da proposta 60 (sessenta) dias;  
 
8.3.2. Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será 
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais 
itens excedentes suprimidos.  
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8.4. No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, 
não deverá ser inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de 
Referência - Anexo I. Disposição em contrário não desclassifica automaticamente a proposta 
apenas o respectivo item será desconsiderado.  
 
8.5. A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada 
com clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a 
última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em 
algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade 
que não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o 
licitante julgar necessárias.  
 
8.6. Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do 
preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá. 
  
8.7. Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou 
serviço, prevalecerá o de menor valor.  
 
8.8. No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada 
a devida proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o 
valor corrigido.  
 
8.9. A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de 
pagamento ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as 
disposições do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações 
nele contidas para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação 
da respectiva proposta.  
 
8.10. É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pela 
CÂMARA, desde que esteja devidamente preenchido.  
 
8.11. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste 
instrumento.  
 
8.12. Após a fase de lances, indicada a proposta de menor valor, será procedida à abertura do 
envelope de habilitação da empresa vencedora. 
 
9.0. DA HABILITAÇÃO  

 
9.1. Os documentos necessários à habilitação dos licitantes deverão ser apresentados em 01 
(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:  
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CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
Pregão: 001/2020 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de consultoria e 
assessoria contábil na área Pública Municipal para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Wanderley. 
Nome e Endereço do licitante: 
Identificação dos Envelopes: 
- ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO 

 
O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:  
 
9.2. PESSOA JURÍDICA: 
  
9.2.1. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
9.2.1.1. Registro comercial no caso de empresa individual; 
 
9.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores.  
 
9.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
9.2.1.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou 
sociedades estrangeiras em funcionamento no País; 
 
9.2.1.5. cédulas de identidade dos sócios ou documento equivalente. 
 
9.2.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
9.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
9.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 
9.2.2.3. Prova de regularidade de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União), Estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante; 
 
9.2.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através 
de apresentação do Certificado de Regularidade de Situação - CRS; 
 
9.2.3. Quanto à REGULARIDADE TRABALHISTA 
 
9.2.3.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando a de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
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9.2.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TECNICA 
 
9.2.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho do objeto licitado através de atestado(s) 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, para a(s) qual(is) a licitante 
esteja prestando ou prestou serviços compatíveis com o objeto desta licitação. 
 
9.2.3.2. Prova de registro e situação regular da empresa e do contador que será responsável 
pela execução do contrato, junto ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 
 
9.2.3.2. Alvará de organização contábil, junto ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC 
em nome da Licitante. 
 
9.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
9.4.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com os 
termos de abertura e encerramento, que comprovem a situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices 
oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 
 
7.1.4.2 - Os licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício deverão 
apresentar, também, o BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei; 

7.1.4.3 - Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): 

- publicados em Diário Oficial; ou 

- publicados em jornal de grande circulação; ou 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

b) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda): 

- Termos de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de 
Encerramento; 

e) Escrituração Contábil Digital (ECD), através do SPED – Serviço Público de Escrituração 
Digital;  

9.5. Quanto ao CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
 
9.5.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em  
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qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99 e Decreto n.º 
4.358/02). 
 
9.6. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou 
cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY. 
 
9.6.1. Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da CÂMARA, 
necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação, munido de originais e 
cópias, até 1 (uma) hora antes dá realização da sessão de abertura, não se admitindo, sob 
hipótese alguma, a autenticação de documentos durante o processamento do certame. 
 
9.7.4. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO 
necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua validade 
à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no 
caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao 
conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato. 

10.0. DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO  
 
10.1. Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de lances 
verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste 
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço global apresentado. 
  
10.2. Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o 
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3º, §2º, da Lei Federal 
8.666/93, a classificação se fará através de sorteio. 
  
10.3. Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
10.4. Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situações em 
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.  
 
10.5. Ocorrendo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte 
forma:  
 
10.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão. 
  
10.5.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem 
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na situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo 
direito;  
 
10.5.3. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.  
 
10.6. Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a 
situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de 
pequeno porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame.  
 
10.7. A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
11.0 DA ORDEM DOS TRABALHOS  
 
11.1. Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância 
de 10 (dez) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, 
nenhum outro será aceito.  
 
11.2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido 
credenciamento dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um 
representante de cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se 
interessar.  
 
11.3. O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a 
efetivação da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total 
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.  
 
11.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou 
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião 
destinada ao recebimento das propostas de preços.  
 
11.5. O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e 
Documentação e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação.  
 
11.6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo 
juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das 
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exigências constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a 
documentação neles contidas. 
  
11.7. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações 
porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação inicial, 
indicando a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em até 
dez por cento, relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim 
julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião.  
 
11.8. Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima 
definidas, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos.  
 
11.9. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma 
sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço. 
Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa 
poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos 
trabalhos, a critério do Pregoeiro.  
 
11.10. Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e 
deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance 
verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa 
de lances verbais para o correspondente item cotado e na manutenção do último preço 
apresentado, para efeito de classificação final das propostas. 
  
11.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito e procederá a abertura do envelope contendo a documentação de 
habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento 
convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item, 
objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.  
 
11.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda as disposições do instrumento convocatório.  
 
11.13. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as 
ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes 
presentes.  
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11.15. Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte observará o seguinte procedimento:  
 
11.15.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta 
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade 
fiscal, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de Habilitação e 
integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;  
 
11.15.2. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante 
for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da CÂMARA, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  
 
11.15.3. A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93, sendo 
facultado à CÂMARA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
12.0 DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS  

 
12.1. Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexequível nos termos do art. 48, 
II, da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica 
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado no 
Anexo I - Termo de Referência -, na coluna código.  
 
13.0 DOS RECURSOS  

 
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, observando-se o disposto no art. 4º, Inciso XVIII, da Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002.  
 
13.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.  
 
13.4. Decididos os recursos, a autoridade superior da CÂMARA fará a adjudicação do objeto 
da licitação ao proponente vencedor.  
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13.5. O recurso será dirigido à autoridade superior da CÂMARA, por intermédio do Pregoeiro, 
devendo ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08h00min as 
14h00min e das 14h00min as 18h00min, exclusivamente no seguinte endereço: AVENIDA 
CLAUDINO BARRETO RIOS, S/N, CENTRO, WANDERLEY-BA. 
 
14.0 DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

 
14.1. Concluída a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a 
documentação de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da 
legislação vigente, o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no 
certame, remetendo-o a autoridade superior da CÂMARA, juntamente com os elementos 
constitutivos do processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, 
quando for o caso.  
 
14.2. A autoridade superior da CÂMARA poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa 
dos seus interesses, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado 
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a licitação, desde que apresente a 
devida fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes. 
  
15.0 DO CONTRATO  

 
15.1. Após a homologação pela autoridade superior da CÂMARA, o adjudicatário será 
convocado para, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento 
da notificação, assinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade 
com as modalidades permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações na 
forma definida pela referida Lei.  
 
15.2. Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo 
de validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido 
como vencedor da licitação.  
 
15.3. É permitido à CÂMARA, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura 
do contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor.  
 
15.4. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser 
alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos 
no art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos arts. 77, 78 e 79 da Lei 
8.666/93.  
 
15.5. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
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atualizado do contrato, e, no caso de reforma de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta 
por cento) para seus acréscimos. 
 
16.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
16.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a CÂMARA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.  
 
16.2. A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, 
sujeitará o CONTRATADO, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos 
arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na 
execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado 
pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades 
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.  
 
16.3. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do 
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
16.4. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação 
escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência 
e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando 
ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.  
 
17.0 DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

 
17.1. O recebimento ou a comprovação de execução, pela CÂMARA, do objeto licitado, 
observadas suas características, se fará mediante ATESTAÇÃO ou equivalente emitido por 
funcionário ou comissão específica devidamente designados, após a verificação da quantidade, 
qualidade e outros aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e 
legislação pertinentes, e consequente aceitação.  
 
18.0 DO PAGAMENTO  
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18.1. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados pela CÂMARA, mensalmente, para ocorrer no prazo de até trinta dias, 
contados do período de adimplemento de cada parcela. 
  
18.2. O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo 
adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.  
 
18.3. Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual 
poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de 
qualquer natureza.  
 
19.0 DO REAJUSTAMENTO 

 
19.1. Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos 
no art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.  
 
19.2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a 
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do art. 65, Inciso II, alínea d, da Lei 
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 
 
20.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
20.1. Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa ao certame, qualquer tipo de indenização.  
 
20.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 
mais de uma Licitante.  
 
20.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado.  
 
20.4. Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam 
declaradas feriado, e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos 
automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente 
previstos.  
 
20.5. Ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e 
postos no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pela CÂMARA, pelo preço de 
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aquisição regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela 
fiscalização.  
 
20.6. Os preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do 
contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação da CÂMARA. A 
execução dos serviços não previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato 
original.  
 
20.7. A CÂMARA, por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar 
a qualquer tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.  
 
20.8. Decairá do direito de impugnar o presente edital, aquele que, tendo-o aceitado sem 
objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram 
hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso. 
  
20.9. Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com 
aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a 
incidir sobre os respectivos preços.  
 
20.10. Este instrumento convocatório e todos os seus elementos constitutivos, estão 
disponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados os 
procedimentos definidos pela CÂMARA. 
 
 20.11. As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste 
instrumento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo 
facultada ao mesmo ou a autoridade superior da CÂMARA, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
 
20.12. O foro da Comarca de Wanderley - BA será o único competente para dirimir e julgar 
todas e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente, renunciando a qualquer 
outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 
 

Wanderley/BA, 07 de fevereiro de 2020. 

 

Gilvanildo Martins dos Santos    
Pregoeiro  
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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 
TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES 

 

1. INTRODUÇÃO: 
 

1.1. Este Termo de Referência visa à orientação na execução de serviços de consultoria e 
assessoria contábil na área Pública Municipal para a Câmara de Wanderley/BA. 

1.2. Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de 
conduta para os serviços descritos e deve ser considerado como complementar às demais 
exigências dos documentos contratuais 

2. JUSTIFICATIVA  
 
2.1. A Câmara Municipal não dispõe de contador, para prestar serviços Contábeis 
especializados em contabilidade pública, tendo em vista a necessidade de profissionais com 
notória especialização, bem como a singularidade dos serviços a serem prestados dependem 
de conhecimento especifico na área de contabilidade pública em especial as normativas do 
Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios. 
 
3. OBJETO: 

3.1 Constitui objeto da presente contratação de pessoa jurídica, na forma de empresa cujo 
objeto do contrato social seja de contabilidade e assessoria contábil para prestar serviços de 
Consultoria e Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública Municipal, nos 
seguintes termos: 
 

a) Consultoria/Assessoria contábil na elaboração dos balancetes mensais e todos os 
procedimentos contábeis exigidos pela Lei Federal nº 4.320/64, utilizando para tanto o 
sistema operacional “Software” utilizado pela Câmara; 

b) Consultoria/Assessoria contábil na confecção dos relatórios especiais determinados 
pela Lei Complementar nº 101/00(LRF) e demais leis federais nos prazos e formatos 
definidos pelo TCM; 

c) Consultoria/Assessoria contábil na elaboração da prestação de contas contábeis ao 
Tribunal de Contas dos Municípios TCM-BA, nos termos da lei; 

d) Consultoria/Assessoria contábil na implementação dos procedimentos necessários 
para atender a nova contabilidade pública (PCASP) exigida pela Portaria MF nº 
184/2008 (Ministério da Fazenda) que “dispõe sobre as diretrizes a serem observadas 
no setor público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, 
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los 
convergentes com as normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público”. 

e) Consultoria/Assessoria contábil na padronização dos procedimentos contábeis 
visando o atendimento ao PCASP; 

f) Consultoria/Assessoria na elaboração as novas normas estabelecidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade/NBC T 16); 
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g) Consultoria/Assessoria contábil na elaboração de instrumentos de transparências da 
Gestão Fiscal e Contábil do Município; 

h) Consultoria/Assessoria na implementação do novo plano de contas aplicado ao Setor 
Público nos termos da Portaria nº 828/2011 e demais atos do Tesouro Nacional; 

i) Consultoria/Assessoria na elaboração do Balanço Geral do Exercício nos termos da 
Lei Federal nº 4.320/64 e transmitir on-line e entregar no prazo constitucional ao 
Tribunal de Contas dos Municípios; 

j) Acompanhar os processos administrativos junto ao Tribunal de Contas dos 
Municípios, para tanto atender diligências, interpor recursos e demais defesas, caso 
necessárias: 

 

DAS DIRETRIZES: 

l) Acompanhar os processos administrativos junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, 
para tanto atender diligências, interpor recursos e demais defesas, caso necessárias. 

m) A contratação recairá sobre sociedade de CONTADORES ou empresa jurídica, dado ao 
volume de serviços que deverá ser atendido. 

 

Detalhamento Geral - A empresa contratada obriga-se a prestar serviços de 
consultoria/assessoria contábil a Câmara Municipal de Wanderley/BA nos seguintes 
moldes: 

 Assessoria Contábil na concepção e implantação de rotinas e processos para 
prestação dos serviços de execução orçamentária e contábil, nos sistemas 
orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação, que permita: 

 Assessoria Contábil na emissão dos livros contábeis: diário e razão, consoante as 
normas do Conselho Federal de Contabilidade; 

 Assessoria Contábil no registro da execução orçamentária, por meio de emissão, 
liquidação e pagamento de empenhos de despesa; 

 Assessoria Contábil na elaboração de demonstrativos orçamentários, financeiros e 
patrimoniais; 

 Assessoria Contábil na elaboração de balanços e balancetes para atendimento de 
exigências legais e requisitos gerenciais; 

 Assessoria Contábil no registro de lançamentos contábeis, incluindo receitas e 
despesas; 

 Assessoria Contábil na geração de demonstrativo para elaboração dos Relatórios 
de Gestão Fiscal e Resumo de Execução Orçamentária, consoante 
regulamentação da Lei de Responsabilidade e da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 Assessoria Contábil nas prestações de contas ao Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia, nos termos da Instrução Normativa 012/2014 e 
demais normas expedidas pelo TCM/BA. 

 Seguir as diretrizes técnicas da Câmara Municipal de Wanderley/BA, aos quais a 
Contratada se reportará nas questões controvertidas e complexas,  
comprometendo-se a adotar a tese contábil que lhe for recomendada, 
predispondo-se ao debate teórico que vise ao aprimoramento e padrão mínimo da 

10 de Fevereiro/202010 de Fevereiro/2020
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prestação dos serviços de Assessoria Contábil ao Contratante, comprometendo-se 
a Câmara Municipal no acolhimento das explicações técnicas e fornecimento de 
documentação legal para a exímia prestação dos serviços. 

 Assessoria Contábil na orientação dos servidores dos departamentos de 
contabilidade, finanças, administração e gestores para processamento da 
contabilidade, execução do orçamento compreendendo as fases da despesa pública 
de: empenho, liquidação, pagamento, incorporação patrimonial, processamento do 
movimento bancário e outros atinentes à área contábil. 

 Assessoria Contábil na execução e acompanhamento dos serviços contábeis do 
Município, com o padrão de qualidade, permanecendo o acompanhamento por parte 
da empresa contratada para dar orientação técnica, por meio de: 

o Prestadores de serviços da empresa contratada à disposição da Câmara 
Municipal diariamente; 

o Visitas técnicas regulares dos Contadores responsáveis. 
o Atendimentos e visitas emergências, sempre que for solicitado; 
o Atendimentos de servidores e seus entes na sede da empresa contratada, para 

orientações técnicas específicas, produção de trabalhos especiais, 
orientações, treinamentos e consultorias; 

o Respostas de consultas por telefone, diretas e por meio dos sistemas de 
comunicação disponíveis como: e-mail, telefone e “on-line”. 

o Elaboração de justificativas, defesas e recursos junto a processos 
administrativos de prestações de contas contábeis nos moldes do Egrégio 
Tribunal de Contas dos Municípios no Estado da Bahia. 

 
Detalhamento Específico - A empresa contratada obriga-se a prestar serviços de 
assessoria contábil a Câmara Municipal de Wanderley/BA nos seguintes moldes: 

 Assessoria na orientação de servidores para elaboração dos procedimentos 
contábeis adequados para análise do TCM/BA. 
 Assessoria a funcionários para elaboração de demonstrativos exigidos pelos 
órgãos de controle, nas áreas de competência contábil, como também na sua 
execução; 
 Assessoria na elaboração de Balanços e Balancetes dos Sistemas 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como organização da documentação de 
despesa, decretos e demais demonstrativos que comprovam a exatidão do 
fechamento mensal da contabilidade, necessários à geração das demonstrações e 
dos relatórios fiscais e encaminhamento on-line ao TCM-BA. 
 Assessoria na orientação técnica para os gestores e servidores da Câmara e 
seus entes, oferecendo informações destinadas ao processo gerencial e de tomada 
de decisões que necessitam de auxílio contábil; 
 Assessoria para a correta retenção de tributos na fonte. 
 Orientação geral para a adoção de critérios e procedimentos para registros da 
arrecadação de receitas e realização de despesas, consoante legislação vigente; 
 Assessoria na orientação ao Controle Interno, para que o mesmo possa 
desempenhar suas funções e atender com presteza à Administração, População e 
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 demais entes de Controle Externo, de acordo com as disposições legais vigentes; 

 Assessoria na preparação da documentação que integra a prestação de contas 
anual da Câmara, consoante legislação especifica e instruída com relatórios de 
gestão e outros instrumentos necessários, consoante Resoluções do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia; 
 Assessoria na orientação para elaboração de projetos de leis relacionados com 
as áreas financeiras e administrativas, quando solicitado e necessário; 
 Assessoria na orientação para gerenciamento orçamentário, incluindo abertura 
de créditos adicionais, de acordo com a legislação aplicável; 
 Assessoria no acompanhamento do cumprimente dos limites constitucionais 
legais, orientando aos gestores as corretas aplicações dos recursos públicos. 

 

4 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 

4.1 A contratada deverá realizar uma reunião técnica inicial, que será necessária para 
esclarecimentos e recomendações quanto à metodologia e desenvolvimento do trabalho.  
Poderá ser discutida a possibilidade de modificação nos procedimentos metodológicos e/ou 
na elaboração dos serviços contratados, sempre respeitando as legislações específicas da 
área contábil. 

 
5  ESTIMATIVA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS: 

 
5.1 Conforme pesquisa feita em três câmaras Municipais do respectivo objeto da licitação, 
estima-se o valor do presente contrato em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), dividido em 10 
(dez) parcelas mensais de R$ 7.000,00 (sete mil reais);  

 

 5.1 Para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, não considerando 
qualquer valor adicional que não conste de procedimentos devidamente aprovados pela 
contratante. A dotação orçamentária será a do orçamento vigente:  

 
Órgão: 01.01.0 – Câmara Municipal de Wanderley 
Atividade: 2001 – Gerenciamento das Ações do Legislativo  
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Fonte de Recurso: 00. 
 

6 - ESCOPO GERAL DOS TRABALHOS: 
 

6.1. Os trabalhos da Consultoria/Assessoria Contábil a ser contratada, relacionados no item 
3.1 Será obrigatória a atuação presencial na sede da Câmara Municipal de 
Wanderley/BA e à distância na sede da Empresa, conforme abaixo relacionadas: 

 

a) Consultoria e Consultoria em contabilidade Pública, Gestão Financeira, 
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orçamentária e patrimonial: 
 

 No registro contábil e prestação de contas dos atos e fatos que tenham 
repercussão no patrimônio da Câmara; 

 No registro contábil dos atos e fatos que mediata e imediatamente possam vir 
a afetar o patrimônio da Câmara, por meio do sistema de compensação; 

 Na conciliação das contas contábeis, especialmente das contas bancárias, , 
devedores diversos; 

 No encerramento diário dos recebimentos e pagamentos; 
 No encerramento mensal e anual dos balancetes e balanços; 
 No acompanhamento da despesa total com pessoal, dívida consolidada líquida 

e operações de crédito; 
 No arquivamento da documentação contábil, conforme Instruções Normativas 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia; 
 No acompanhamento das obrigações legais a serem cumpridas pelos gestores; 
 Nas prestações de contas junto ao Tribunal de Contas dos municípios do 

Estado da Bahia; 
 

b) Gestão nos procedimentos contábeis: 
 

 Exame preventivo, por amostragem, em documentos da execução 
orçamentária e financeira (Notas de Empenho e Comprovantes); 

 Exame preventivo, por amostragem, nas prestações de contas ao Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia e demais órgãos fiscalizadores. 

 

c) Assessoria ostensiva e acompanhamento de processos junto ao TCM/BA: 
 

 Entende-se por assessoria ostensiva a presença de técnico ou equipe técnica 
da Empresa sempre que for solicitada a sua presença nas áreas mencionadas 
neste Termo de Referência, com o objetivo de oferecer apoio na análise e 
elaboração de relatórios técnicos, balancetes, demonstrativos, normas e 
legislações, arquivo de documentos, análise do fluxo de informações, rotinas, 
procedimentos e prestações de contas, proporcionando a capacitação e o 
aperfeiçoamento constante dos servidores da Contabilidade da Câmara por 
meio da transferência de conhecimento técnico especializado. 

 Elaboração de justificativas, defesas e recursos junto a processos 
administrativos de prestações de contas de governo e de gestão, além de 
tomadas de contas especiais oriundos do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado da Bahia na área contábil. 

 
7 - EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO: 

 
7.1 A contratada deverá possuir uma Equipe Técnica, privilegiando a experiência em 

Contabilidade Pública, com ênfase nas áreas Financeira, Orçamentária de Patrimonial, 
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capaz de atender o escopo e o porte dos serviços requeridos, nos prazos a serem 
estabelecidos. 
7.2 A contratada deverá ter Equipe Técnica com profissionais com formação superior em 

Ciências Contábeis, devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade, 
sendo que tais profissionais deverão possuir comprovada experiência contábil na área 
pública; 
7.3 Inscrição de profissional Contador no Conselho Regional de Contabilidade-CRC, com 
no mínimo 01 (um) ano; 
7.4 Possui experiência de no mínimo 01 (um) ano em contabilidade pública, com 
comprovação por documento expedido pelo órgão público. 

 
8 PAGAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 

 
8.1 O pagamento pela realização dos serviços será realizado mensalmente e efetuado 
mensalmente de acordo com a execução dos serviços e mediante apresentação das notas 
fiscais de prestação de serviços. 
8.2 O valor de cada parcela mensal será igual ao resultado obtido pela divisão do valor 
anual contratado pelo número de meses do período contratado. 
8.3 Para efeito do pagamento, a contratada deverá atender as exigências legais quanto à 
emissão de comprovação fiscal. 

 

9  DURAÇÃO DO CONTRATO: 
 

9.1 O contrato de prestação de serviços de assessoria contábil, objeto deste processo, 
terá o prazo de vigência de 10 meses, podendo ser prorrogado, nos molde do artigo 57, 
inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 

 

10  DAS OBRIGAÇÕES: 
 

10.1 A CONTRATANTE obriga-se a: 
 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do 
Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 
 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 Pagara à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma 
do contrato; 
 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em 
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desacordo com as preestabelecidas no contrato. 
 

10.2 A Contratada obriga-se a: 
 

 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais; 
 
 Realizar às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo fixado no 
Termo de Referência, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da 
Administração; 
 
 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Câmara Municipal de 
Wanderley/BA ou a terceiros; 

 
 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 
 
 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for 
o caso; 
 
 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

 
 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
 
 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, sem a devida autorização do contratante; 

 
 Orientar seus empregados quanto às normas e procedimentos a serem 
adotados durante o exercício de suas funções, bem como a fornecer os 
equipamentos de proteção individual necessários à atividade desenvolvida; 
 Não permitir que seus empregados designados para a execução dos serviços 
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ora contratados desempenhem atividades diversas daquelas acordadas no 
presente instrumento. 

 

11 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
 

11.1 A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designando pelo Presidente da 
Câmara, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 
serviços e de tudo dará ciência à Administração. 
11.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, etc. e na ocorrência desta, não 
implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993. 
11.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim 
de eventual aplicação de sanção. 
11.4 O fiscal do Contrato monitorará constantemente o nível de qualidade dos serviços 
para evitar a sua degeneração, intervindo para corrigir ou aplicar sanções quando verificar 
um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 
11.5 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 
execução e da qualidade demandada; 
b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 
profissional exigidas; 
c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 
e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 
f) A satisfação do público usuário. 

11.6 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, 
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de 
sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº. 
8.666, de 1993. 
11.7 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas 
convenientes. 
11.8 A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a 
prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pelo fiscal da CONTRATANTE. 

 

12 CONCLUSÃO: 
 

12.1 A presente descrição dos serviços tem por finalidade estabelecer condições para 
melhorar o desempenho da Gestão na Câmara, para adequação desta instituição municipal 
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às atuais exigências impostas, notadamente no tocante ao planejamento, a transparência, 
ao controle e a responsabilização dos gestores, que exigem assessoria de nível altamente 
especializado, que tenha competência para analisar a situação existente e conceber 
programas de revisão de processos e rotinas do setor contábil e financeiro, para se adaptar 
com a rapidez aos novos requisitos. 

 

12.2 É necessário, por conseguinte, que haja modernização nos sistemas e processos de 
trabalho, onde as informações exigidas pela legislação e necessárias ao gerenciamento 
possam fluir com rapidez e de forma sistemática, tanto para direcionar o foco da gestão 
para resultados, como para atender aos controles interno, externo e social. 
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ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2020 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 
CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
 
 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de consultoria e 
assessoria contábil na área Pública Municipal para atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Wanderley/BA. 
 
DADOS DA PROPONENTE: NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE________________ 
 
Prezados Senhores,  
 
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:  

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

1 contratação de pessoa jurídica 
especializada em serviços de 
consultoria e assessoria 
contábil na área Pública 
Municipal para atender as 
necessidades da Câmara 
Municipal de Wanderley/BA 

MÊS 10   

 
Declaramos que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de 
fornecimento dos produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos 
incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para 
execução completa do contrato; 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$________________ 
PRAZO – conforme Item 5.0: _________________ 
PAGAMENTO - conforme Item 17.0:  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias  
 
(cidade), (data),  
 
Responsável  
CNPJ  
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ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

 
MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO 

 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 
CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
 
PROPONENTE: 
CNPJ: 
 
1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no art. 4º, inciso VII, da Lei 
10.520/02.  
 
O PROPONENTE acima qualificado declara, em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso 
VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação 
exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.  
 
Local e Data. NOME/ASSINATURA/CARGO Representante legal do proponente.  
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO 
LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 
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ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY/BA, 
Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede administrativa na Av. Claudino 
Barreto Rios, S/N, Centro na cidade de 
Wanderley/BA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.  
63.079.370/0001-86, neste ato representada pelo 
seu Presidente o Sr. Ricardo Danilo Mendonça 
de Souza , brasileiro, casado, portador (a) do CPF 
nº , RG  nº. SSP-BA, doravante denominado 
CONTRATANTE, e, do outro lado, a 
empresa_______________, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 
__.___.___/0001-__, estabelecida à Rua 
____________, no ___, Edifício _______, ______, 
______, no Município de _________, através de 
seu Sócio-Gerente, _________________, portador 
de cédula de identidade no ______________ 
SSP/BA e CPF no ___.___.___-__, denominando-
se a partir de agora, simplesmente, 
CONTRATADA; firmam o presente, decorrente da 
homologação da licitação na modalidade de 
Pregão Presencial n.º 001/2020, pelo Presidente 
do Legislativo em ____/____/____; sujeitando-se 
os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 (com 
suas modificações), e às seguintes clausulas 
contratuais abaixo descritas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
12.3 Este contrato tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica especializada em 
serviços de consultoria e assessoria contábil na área Pública Municipal para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Wanderley/BA, nos seguintes termos: 
 

a) Consultoria/Assessoria contábil na elaboração dos balancetes mensais e todos os 
procedimentos contábeis exigidos pela Lei Federal nº 4.320/64, utilizando para tanto o 
sistema operacional “Software” utilizado pela Câmara; 

b) Consultoria/Assessoria contábil na confecção dos relatórios especiais determinados 
pela Lei Complementar nº 101/00(LRF) e demais leis federais nos prazos e formatos 
definidos pelo TCM; 

c) Consultoria/Assessoria contábil na elaboração da prestação de contas contábeis ao 
Tribunal de Contas dos Municípios TCM-BA, nos termos da lei; 

d) Consultoria/Assessoria contábil na implementação dos procedimentos necessários 
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para atender a nova contabilidade pública (PCASP) exigida pela Portaria MF nº 
184/2008 (Ministério da Fazenda) que “dispõe sobre as diretrizes a serem observadas 
no setor público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, 
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los 
convergentes com as normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público”. 

e) Consultoria/Assessoria contábil na padronização dos procedimentos contábeis 
visando o atendimento ao PCASP; 

f) Consultoria/Assessoria na elaboração as novas normas estabelecidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade/NBC T 16); 

g) Consultoria/Assessoria contábil na elaboração de instrumentos de transparências da 
Gestão Fiscal e Contábil do Município; 

h) Consultoria/Assessoria na implementação do novo plano de contas aplicado ao Setor 
Público nos termos da Portaria nº 828/2011 e demais atos do Tesouro Nacional; 

i) Consultoria/Assessoria na elaboração do Balanço Geral do Exercício nos termos da 
Lei Federal nº 4.320/64 e transmitir on-line e entregar no prazo constitucional ao 
Tribunal de Contas dos Municípios; 

j) Acompanhar os processos administrativos junto ao Tribunal de Contas dos 
Municípios, para tanto atender diligências, interpor recursos e demais defesas, caso 
necessárias: 

 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços serão prestados conforme as disposições deste 
instrumento, com observância das cláusulas e condições contidas nos documentos adiante 
enumerados que, independente de transcrição, são partes integrantes e complementares deste 
contrato: 
a) Edital do Pregão Presencial n. 001/2020 e seus anexos; 
b) Proposta firmada pela CONTRATADA em XX/XX/2020; 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 
Os contraentes vinculam-se ao Edital do Pregão Presencial n. 001/2020 e à proposta da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O contrato será executado pelo regime de empreitada por preço Global. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Constituem-se obrigações do CONTRATANTE: 
I. Acompanhar e fiscalizar, sob a responsabilidade de servidor designado pelo Presidente da 
Câmara, a execução dos serviços; 
II. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste contrato; 
III. Exercer permanente fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Termo de 
Referência; 
IV. Comunicar à Contratada as possíveis irregularidades detectadas na execução dos serviços 
contratados, formulando as exigências necessárias às respectivas regularizações; 
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V. Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o Contrato, que venham a ser solicitados 
pela Contratada e estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do Contrato; 
VI. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa Contratada possa desempenhar, por 
meio dos profissionais, os serviços dentro das normas do Contrato; 
VII. Fiscalizar a fiel observância das disposições do Contrato, registrando as ocorrências e as 
deficiências porventura existentes e encaminhando cópia imediatamente à Contratada, para a 
pronta correção das irregularidades apontadas; 
VIII. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 
empresa contratada, exigindo sua correção; 
IX. Comunicar a empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 
do serviço; 
X. Pagar a importância correspondente aos serviços efetivamente prestados pela Contratada, 
no prazo pactuado, mediante as notas fiscais/faturas devidamente atestadas; 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Constituem-se obrigações da CONTRATADA: 
I. Cumprir todas as orientações DA CÂMARA, para o fiel desempenho das atividades 
específicas, e prestar esclarecimentos sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação 
dos serviços contratados; 
II. Cumprir fielmente as obrigações contratuais, de forma que os serviços sejam realizados com 
esmero e perfeição; 
III. Sujeitar-se à fiscalização por parte DA CÂMARA, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas; 
IV. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente e de 
quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos 
seus empregados; 
V. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CÂMARA, obrigando-se a atender todas 
as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados; 
VI. Responder por desaparecimentos de informações tratadas que venham a ser descritas no 
objeto, causadas por seus empregados ou preposto a CÂMARA ou a terceiros, desde que fique 
comprovada sua responsabilidade, não se excluindo ou se reduzindo esta em virtude do 
acompanhamento realizado pela CÂMARA; 
VII. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem 
subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada; 
VIII. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, objeto do 
Termo de Referência, sem a prévia autorização da CÂMARA e instruir seus empregados a 
manterem sigilo a respeito das informações e quaisquer outros assuntos ligados a dados e 
seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu conhecimento por força da execução dos 
serviços; 
IX. A CONTRATADA poderá considerar inapropriada a utilização do serviço por parte do 
CONTRATANTE, desde quando esta utilização fira conceitos constitucionais ou infra-
constitucionais vigentes; 
X - Levar imediatamente ao conhecimento da contratante qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência do contrato, para adoção de medidas 
cabíveis; 
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XI – Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicional para a CÂMARA; 
XII- A empresa deverá garantir atualização tecnológica do sistema ofertado, pertinente ao 
objeto ofertado, sem ônus adicional; 
XIII- Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições da habilitação, 
especialmente em relação à regularidade fiscal; 
XIV- Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por qualquer dano ou prejuízo causado por seus 
empregados a equipamentos, patrimônio, instalações ou bens da CÂMARA ou de terceiros, 
bem como aos servidores, conselheiros, colaboradores e frequentadores desta repartição, 
quando da execução dos serviços objeto do contrato; 
XV- Apresentar, mensalmente, a respectiva nota fiscal, acompanhada de cópia das certidões 
de regularidade fiscal e trabalhista exigida quando da habilitação, de cópia do termo de 
recebimento dos produtos assinado por servidor da contratante e das informações bancárias 
necessárias à realização do respectivo pagamento. 
XVI- A CONTRATADA deverá disponibilizar número telefônico e/ou endereço de correio 
eletrônico, visando facilitar o encaminhamento da Solicitação de Fornecimento. 
XVII- Prestar os serviços com rapidez e eficiência; 
XVIII- Não realizar a subcontratação dos serviços objeto deste contrato, sem prévia e 
formal concordância da Contratante. 
a. Nesse caso, a contratada responderá por todos os atos praticados pela subcontratada, como 
se fora aquela a praticá-los. 
XIX. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem 
nos , até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
XX. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato; 
XXI. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e informações técnicas que venham a 
ser solicitado pelo CONTRATANTE sobre os serviços prestados; 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO  

 
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 
necessidades da CÂMARA, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, 
está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:  
a) Vigência do contrato: 10 (dez) meses 
b) Início dos serviços: imediatamente após assinatura do contrato.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: o presente contrato poderá, no interesse da Administração, mediante 
Termos Aditivos, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a sua duração a 60 
(sessenta) meses, de acordo com a Lei 8.666/93; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei 
Orçamentária do Município de Wanderley, à conta da seguinte programação: 

Órgão: 01.01.0000 – Câmara Municipal de Wanderley 
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Atividade: 2001 – Gerenciamento das Ações do Legislativo  
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Fonte de Recurso: 00. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 
 
O preço anual para a execução do serviço objeto do presente contrato será de R$ XX,XX. 
(XXXXX) e o preço mensal e de R$ (.....). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os preços incluem os tributos, tarifas e quaisquer outras despesas 
relativas à execução do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 
 
Os preços fixados na cláusula anterior não poderão receber reajustes em periodicidade inferior 
a 12 (doze) meses. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O reajuste dos valores será aplicado com base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
apurado no mês anterior. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso a legislação altere o prazo de reajuste ou o índice definido no 
item anterior, será adotado o que for definido pelo Governo Federal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado através de transferência Bancária (ou de Ordem Bancária Fatura), 
até o dia 10 (dez) do mês subsequente após a apresentação da nota fiscal/fatura, atestada 
pelo responsável pelo acompanhamento da execução do objeto deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA poderá apresentar notas fiscais/faturas contendo 
código de barras para pagamento dos serviços através de Ordem Bancária Fatura (OB Fatura). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento estará condicionado à comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Será realizada a retenção de tributos e contribuições federais, 
conforme estabelecido na Lei n. 9.430/96 e na Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de 
dezembro de 2004: 
a) Não ocorrerá a retenção nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas optantes pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional); 
b) Para efeito do disposto no subitem anterior, a pessoa jurídica deverá apresentar declaração, 
assinada pelo seu representante legal, na forma do Anexo IV da IN SRF n. 480. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
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A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo (a) servidor (a) _______________, 
matricula nº _________, designado (a) pelo Presidente da Câmara. 

A substituição, provisória ou definitiva, do Fiscal indicado nesta cláusula será doravante 
informada ao Contratado mediante ofício devidamente protocolado e juntado ao contrato, 
desnecessária a formalização de termo aditivo. 

A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do 
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da 
CONTRATADA na execução do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
O atraso injustificado na execução dos serviços, bem como a inexecução total ou parcial do 
contrato, sujeitará a CONTRATADA à aplicação das sanções definidas a seguir: 
I. Advertência; 
II. Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso na 
execução; 
III. Multa de 10% , aplicada sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou rescisão 
por culpa da CONTRATADA; 
IV. Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada em retirar 
a Nota de Empenho; 
V. Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor do contrato, por descumprimento de outras 
obrigações previstas nestas Edital e seus Anexos. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da contratação, e poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo PMB, ou cobrada 
diretamente da empresa, amigável ou judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções estabelecidas neste instrumento somente serão 
aplicadas através de regular processo administrativo, observadas as garantias constitucionais 
do contraditório e da ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 
8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não 
subsista condições para a continuidade do mesmo; 

II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento 
de sua execução. 
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§ 1o. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá 
haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de 
autorização escrita e fundamentada da CÂMARA Municipal, desde que haja conveniência 
administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 

§ 2o. Poderá, também, ocorrer à rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 
precedida de autorização escrita e fundamentada da CÂMARA Municipal, desde que haja 
conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1º, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de 
Wanderley, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os 
efeitos legais e resultantes de direito. 

Wanderley/BA, __ de______ de  2020. 

 

Contratante; 

 
Ricardo Danilo Mendonça de Souza 

Presidente 

 

Contratada; 

 

________________________________________ 
Contratada 
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TESTEMUNHAS: 

_____________________________ 

Nome: 

 

_____________________________ 

Nome: 
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ANEXO V 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO CORPO 
DA EMPRESA 

 

 

Declaramos sob as penas da Lei, não possuir em nosso quadro de sócios, proprietários, 
administradores, responsáveis técnicos ou dirigentes, servidores ou dirigentes do órgão 
responsável pelo presente Pregão (art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93). 

 

 

Wanderley/BA, xx de xxx de 2020. 

 

 

_______________________________ 

(razão social da empresa) 

(nome e CPF do responsável legal) 
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ANEXO VI - PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2020 

 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 
CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
 
PROPONENTE: __________ 
CNPJ: ____________ 
 
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, inciso XXXIII, da CF e art. 27, 
inciso V, da Lei 8.666/93.  
 
O PROPONENTE acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no art. 7º 
inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir 
em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo 
existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.  
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na 
licitação.  
Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, 
declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à 
habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado 
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.  
Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da 
administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente 
pela presente afirmação.  
3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente 
instrumento convocatório.  
O PROPONENTE acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do 
respectivo instrumento convocatório e submetendo-se às condições nele estipuladas.  
Local e Data.  
NOME/ASSINATURA/CARGO Representante legal do proponente.  
 
OBSERVAÇÃO: AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO 
DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 

 


