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TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 (Republicação) 

 

RECIBO 

 
 

Declaro (amos) para os devidos fins, que recebi (emos), em ____/_____/2019, o 

Edital e anexos da Licitação a ser realizada na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
registrada sob o nº. 001/2019 para a Contratação de Assessoria profissional (Pessoa 

Física) para prestação dos serviços de Contabilidade Pública sobre a elaboração de 
peças contábeis da Fundação UNIRG, exigidas pela legislação vigente, conforme 

especificações constantes neste Edital e seus anexos.  
 

 

 

 Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus efeitos legais. 

 
      Carimbo 

 

                                                    _______________________, _____ de ____________ de 2019. 

 

 

 
 

______________                              _____________________________________________ 

                                                             (Nome e assinatura do representante legal) 

 

 
 

 

 

  

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 

*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 
 

NOME DA LICITANTE (por extenso): __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

CNPJ/CPF: ___________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

TEL/FAX: ____________________________________________________________________________ 

E-MAIL (facultativo): _________________________________________________________________ 

 

Obs.: Visando comunicação futura entre a Fundação UNIRG e essa empresa e ou pessoa 
física, solicitamos preencher este recibo de retirada de Edital e remeter à Comissão 

permanente de Licitação por meio do fone/fax (63) 3612-7505 ou na sede, na Sala da 

Comissão Permanente de Licitação da Fundação UNIRG, situada na Avenida Pará, 

quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, 

Gurupi/TO. A não remessa do Recibo exime-nos da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no Edital e quaisquer informações adicionais. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019(Republicação) 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PREÂMBULO 

A FUNDAÇÃO UNIRG, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº 060/2018, torna público a quem possa 

interessar, que por determinação da Presidente da Fundação UNIRG, Sr. Presidente 

Thiago Lopes Benfica e de conformidade com este Instrumento Convocatório e Processo 

Administrativo n°. 2018.02.047428, a participar do presente certame licitatório, a ser 
realizado na MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO, no dia 22  

de  março de 2019, às 9 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação no Centro 

Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 

2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO.  Os 

interessados devem apresentar documentação para habilitação e proposta para prestação 
dos serviços, objeto do presente Instrumento Convocatório, até a data, horário e local da 

realização da referida Licitação, ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na 

hipótese de não haver expediente nesta data. A presente Licitação será processada e 

julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, Lei Completar nº 123 de 2006 e Lei 8.987/95.  

 
Poderão participar desta Licitação pessoas físicas do ramo pertinente ao 

objeto e que satisfaçam todas as exigências da TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019 e seus 

Anexos. 

 

1 - DO OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto da presente Licitação a Contratação de Assessoria profissional 

(Pessoa Física) para prestação dos serviços de Contabilidade Pública sobre a 

elaboração de peças contábeis da Fundação UNIRG, exigidas pela legislação vigente, 

conforme estabelecido no Anexo I deste Edital. 

 
2– DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar da presente Licitação as pessoas físicas que preencham todos os 

requisitos estabelecidos neste edital, que não estejam impedidos legalmente de participar 

de Licitações, e façam a entrega dos envelopes até o dia e horário acima mencionados, 
sob pena de exclusão do licitante em participar da licitação.  

 

2.2. Após o horário marcado para a entrega dos envelopes, não serão admitidas a 

participação de outros proponentes, nem mesmo a apresentação de novos envelopes. 

 

2.3 A licitante deverá se fazer representar por meio de um único representante legal, que 
deverá se apresentar para credenciamento, devidamente munido de documento que o 

credencie a participar deste Procedimento Licitatório, respondendo por sua representada, 

devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 

Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia. O documento de 

identificação deverá estar acompanhado de sua respectiva cópia, que ficará retida nos 

autos processuais. 
 

2.4 A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes 

documentos, em original ou por cópia autenticada, no seu prazo de validade e na 

abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade ou outro documento 

de identificação de fé pública do representante: 
 

a) instrumento público de mandato (procuração); ou 

mailto:cpl@unirg.edu.br


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 
CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 3612-7505/7693 

cpl@unirg.edu.br 

 

 Pág.3 de 22 

 
Fls.: ____________ 

Rubrica: ________ 

b) instrumento particular de mandato, assinado pelo representante legal da licitante 

com firma reconhecida em cartório; e  

c) documento de constituição da sociedade, quando se tratar de representante legal, 

que comprove essa qualidade, em se tratando de pessoa jurídica 
 

3 – DA HABILITAÇÃO (Cadastramento Prévio) 

 
3.1 Poderão participar do presente certame os profissionais do ramo pertinente ao objeto 

e que manifestarem formalmente seu interesse, até o terceiro dia anterior a data 

estabelecida para recebimento das propostas, mediante a apresentação dos 

documentos para cadastramento e, consequentemente, habilitação no presente certame 
(Art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666/1993), conforme segue: 

 

3.2 A Comissão verificará na abertura da licitação, a habilitação da licitante, que será 

demonstrada pelos seguintes documentos: 

 
I – Cópia da Cédula de Identidade; 

 

II – Cópia do CPF; 

 

III – Certidão negativa de protesto, execução e cobrança; 

 
IV – Certidão negativa criminal; 

 

IV – Certidão Negativa Municipal; 

 

V – Comprovante de endereço atualizado em nome do licitante; 
 

VI - Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda 

Nacional; 

 

VII - Certidão de Quitação Eleitoral; 

 
VIII- Comprovante de inscrição na respectiva classe profissional. 

 

IX - a) apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, 

obrigatoriamente pertinente e compatível em características, com o objeto do PREGÃO, 

expedido por entidade pública ou privado, usuária do bem em questão. O atestado deverá 
conter os dados do responsável por sua emissão, tais como: nome completo, função 

exercida, telefone, RG e CPF. (Anexo V). 

 

a1) O documento mencionado neste item deverá ser assinado por 

servidor/funcionário com competência para atestar tal capacidade da 

licitante. e no caso do Atestado ser emitido por entidade privada, deverá ser 
feito o reconhecimento de firma em Cartório.  

          a2) O profissional contratado deverá apresentar atestado de capacidade 

técnica, com no mínimo 03 (três) anos de experiência na área de Contabilidade 

Pública; 

 
X – Declaração expressa da licitante de não ter recebido da Prefeitura Municipal de 

Gurupi ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito 

Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e 

ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido 

declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, 

Estadual e Municipal; (Anexo III.) 
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3.3 Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições 

competentes, quanto aos documentos mencionados nesta Tomada de Preços, nem cópias 

ilegíveis, mesmo autenticadas. 

 
3.4 Todas as provas de regularidade e certidões exigidas que não constarem o prazo de 

validade ou data de vencimento, serão consideradas vencidas 60 (sessenta) dias após sua 

emissão. 

 

3.5 Serão inabilitadas as pessoas que apresentarem em desacordo os documentos 

necessários à habilitação. 
 

3.6 Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua 

estrangeira, deverão ser traduzidos para o português por tradutor público juramentado e 

autenticados por autoridade brasileira no país de origem. 

 
3.7 A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos, no prazo estabelecido, 

implicará no não cadastramento do profissional e, consequente, a inabilitação para 

participação no pleito. 

 

3.8 Após a análise e constatação da regularidade dos documentos apresentados, a 

Comissão Permanente de Licitação emitirá Certificado de Regularidade Cadastral (CRC), 
que possibilitará ao profissional a participar do certame. 

 

4 – DA PROPOSTA 

 

4.1 A proposta deverá ser digitada e apresentada sem alternativas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu 

representante legal, devendo constar: (Anexo IV) 

 

a) Nome do proponente, endereço, suas características, identificação (individual ou 

social), aposição do carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o número do 

CNPJ/MF e Inscrição Estadual; 
 

b) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente Licitação, em 

conformidade com o estabelecido nesta Tomada de Preços e seus Anexos; 

 

         c) A proposta apresentada pelos licitantes deverá estar datada do dia previsto para 
sua abertura na Fundação UNIRG, conforme data fixada no Edital, sendo o 

prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias. Não 

indicado outro será considerado como tal o prazo da proposta omissa; 

 

4.1.1 Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 

despesas e custos relacionados à execução do contrato, como por exemplo: 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas a prestação do serviço; em caso de divergência entre os valores 

unitários e totais, serão considerados os primeiros. 

  

4.2 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

 
4.3- Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo serão 

considerados desclassificados. 

 

4.4 A simples participação neste certame implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas nesta TOMADA DE PREÇOS. 
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4.5 Não serão levadas em consideração as PROPOSTAS apresentadas por telex, 
telegrama, fax, internet ou similares. 

 

4.6 Poderão, a critério da COMISSÃO, serem relevados erros ou omissões formais dos 

quais não modifiquem as Propostas e nem resultem prejuízos para julgamento das 
mesmas ou para a Fundação UNIRG. 

  

4.7 Caso o licitante interessado não queira mandar representante para a reunião de 

abertura dos envelopes, poderá entregar seus envelopes no endereço mencionado no 

Preâmbulo desta Tomada de Preços. 
 

4.8 Serão desclassificadas as propostas que: 

4.8.1 Sejam omissas, vagas e apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

 

4.8.2 Não estiverem assinadas pelo representante legal da licitante. 
 

4.9 Na formulação de suas propostas os licitantes deverão obedecer a estimativa de 

mercado constante no termo de referência, para cada item. Não sendo aceitos valores que 

exorbitem sobremaneira o estimado ou que sejam manifestamente inexequíveis. 

  
5 – DA REUNIÃO PARA O RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

5.1 No dia, hora e local designados nesta TOMADA DE PREÇOS a Comissão Permanente 

de Licitação da Fundação UNIRG receberá, em envelopes distintos e devidamente 

lacrados, os documentos exigidos para habilitação e a proposta. Os envelopes deverão 
indicar o número desta TOMADA DE PREÇOS e conter, respectivamente, as indicações 

"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇO”, sugerindo-se constar as 

seguintes descrições: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
5.2 Após o recebimento dos documentos de Habilitação e Proposta de Preços, nenhum 

outro documento será aceito, assim como não se admitirão quaisquer adendos ou 

alterações nos documentos entregues. 

 

5.3 Os licitantes presentes bem como a Comissão de Licitação, deverão rubricar o lacre 

dos envelopes que em seguida serão abertos, primeiramente os envelopes contendo a 
documentação de habilitação, na forma desta Tomada de Preços, devendo a Comissão de 

Licitação e licitantes presentes rubricarem os documentos apresentados.  

 

5.4 Após a análise dos documentos de Habilitação será efetuado o julgamento da fase de 

proposta de preços, cujo resultado, além de registrado em Ata será comunicada a todos 
os representantes das licitantes. 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

 

DESTINATÁRIO: COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 
ENVELOPE “A” 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

CPF/CNPJ:............................................. 
ENDEREÇO:............................................

..... 

FONE/FAX:.............................................

...... 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

 

DESTINATÁRIO: COMISSÃO    

PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 
ENVELOPE “B” 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

CPF/CNPJ:........................................... 
ENDEREÇO:.........................................

........ 

FONE/FAX:..........................................

......... 
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5.5- Havendo somente uma licitante, uma única proposta válida caberá a Presidente 

da Comissão, analisando as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, 

decidirem entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender 

esta licitação ou prosseguir com o certame. 
 

5.6 Na fase de Habilitação, caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a 

reunião para analisar os documentos e julgar a habilitação, marcando nova data e 

horário em que voltará a reunir-se. 

 

 5.7 A Comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os 
envelopes devidamente rubricados e lacrados. Após a decisão dos recursos 

eventualmente interpostos ou após a desistência em interpor os mesmos, expressa em 

Ata assinada pelos licitantes, as propostas das inabilitadas serão devolvidas às 

respectivas licitantes, promovendo-se a abertura das propostas das empresas 

habilitadas, que serão rubricadas pela Comissão e pelas licitantes presentes. 
 

5.8 No caso das inabilitadas se recusarem a receber os envelopes de propostas de preço 

ou se estiverem ausentes, tal situação ficará registrada em Ata e os referidos envelopes 

ficarão a disposição das mesmas na Sala da Comissão de Licitação Permanente pelo 

prazo máximo de 05 (cinco) dias. Findo este prazo não terá mais nenhuma 

responsabilidade sobre a sua guarda. 
 

5.9 No julgamento das propostas será considerado vencedor o proponente que satisfizer o 

critério de MENOR PREÇO, desde que atenda às especificações constantes nesta 

TOMADA DE PREÇOS e seus anexos.  

 
5.10 Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, 

far-se-á obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes 

serão convocados, vedado qualquer outro processo, em observância ao disposto no § 2º 

do artigo 45 da Lei nº 8.666/93. 

 

5.11 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências desta 
TOMADA DE PREÇOS, que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, que 

consignarem preço incompatível com os preços avaliados, que apresentarem preços 

simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero e vantagens não previstas ou baseadas em 

oferta das demais empresas licitantes, excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de 
documentos que comprove que os custos que o compõem são coerentes com os de 

mercado, devidamente avaliado. 

 

5.12 Não serão levadas em consideração para efeito de julgamento, as propostas que 

contenham vantagens não previstas nessa TOMADA DE PREÇOS. 

 
5.14 Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem 

desclassificadas, a COMISSÃO poderá conceder prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da 

inabilitação ou desclassificação. 

 

5.15 O resultado desta Licitação será comunicado às licitantes no local da reunião, no 
mesmo dia ou noutro previamente definido ou, caso não estejam todos os presentes, será 

efetuado mediante publicação no átrio das dependências da Fundação UNIRG, lavrando-

se em ATA todos os atos relativos à sessão. 

 

5.16 Para agilização dos trabalhos solicita-se que as licitantes façam constar na 
documentação o seu endereço completo, e-mail e os números do fax e telefone. 
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6 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

 

6.1 Decairá do direito de impugnar os termos desta TOMADA DE PREÇOS perante a 

Administração da Fundação UNIRG, o licitante que não o fizer até o segundo dia 
útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas quanto às falhas ou 

irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

 

6.2 São admissíveis impugnação, recurso, representação e pedido de reconsideração 

dentro das Razões e condições definidas nos artigos 41 e 109 da Lei 8.666/93. 
 

6.3 Após cada fase da Licitação, os autos do Processo ficam automaticamente à 

disposição dos interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos.  

 

6.4 Dos atos praticados em função da presente licitação cabem. 
 

6.4.1 Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 
d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

e) rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93. 

 

6.4.2 Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, que não caiba recurso hierárquico; 
 

6.4.3 Pedido de reconsideração de decisão a cerca da declaração de inidoneidade, no 

prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato. 

 

6.5 O recurso consubstanciado nas alíneas “a” e “b”, terá efeito suspensivo. A autoridade 

competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos 
demais recursos interpostos eficácia suspensiva. 

 

6.6 Interposto o recurso, serão comunicados os demais licitantes, que poderão impugná-

lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
6.7 Os recursos serão dirigidos a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, 

encaminhá-los ao Presidente da Fundação UNIRG, que devidamente instruído, fará 

apreciação e decisão no mesmo prazo. 

 

6.8 As impugnações e recursos deverão ser protocolizados na Comissão Permanente de 
Licitação situado no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida 

Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, 1º piso, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-

250, Gurupi/TO, nos dias úteis no horário de 08h às 12h e 14h às 18h. Não serão 

aceitas as impugnações e recurso interposto via fax, e-mail e similares, bem como os fora 

dos prazos legais. 

  
7 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

 

7.1 Decididos os recursos eventualmente interpostos, ou na hipótese da renúncia à 

apresentação dos mesmos, lavrada em ata, será o resultado da licitação submetido ao 

Presidente da Fundação UNIRG para o procedimento de homologação com a devida 
adjudicação do objeto desta Licitação ao vencedor. 
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7.2 O objeto desta Tomada de Preços será adjudicado ao licitante cuja proposta seja 

considerada vencedora. 

 

8 – DO CONTRATO 
 

8.1 O Contrato decorrente da presente licitação, bem como suas alterações, ficará 

subordinado às normas da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com a minuta anexa ao 

presente. 

 

8.2 O Adjudicatário será convocado a aceitar e assinar o Contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir de 

comunicado expedido pela Fundação UNIRG. 

 

8.3 O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única 

vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, pela parte, e desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Fundação UNIRG. 

 

8.4 A autoridade competente poderá, até a assinatura do Contrato, desclassificar a 

licitante vencedora por despacho fundamentado, sem direito à indenização e 

ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, quando a Fundação UNIRG 

tiver notícia de qualquer fato ou circunstância, superveniente ou só conhecida após o 
julgamento da presente licitação, que desabone a idoneidade ou capacidade financeira, 

técnica ou administrativa da licitante, assegurada a ampla defesa. 

 

8.5 Independente de transcrição consideram-se como parte integrante do Contrato este 

Edital, seus anexos e a proposta de preço apresentada pelo licitante vencedor.  
 

8.6 Os serviços objeto desta licitação, deverão ser concluídos em um prazo de 12 

meses a partir da assinatura do instrumento contratual.  

 

8.7 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação 

para a contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos (§3º do 
artigo 64 da Lei nº 8.666/93). 

 

9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

9.1- A despesa decorrente da prestação do serviço, objeto deste Convite, correrá à conta 
dos recursos específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – Dotação 

Orçamentária nº 0004.0401.12.364.1241.2083 (Manutenção da Administração Geral) 

e elemento de Despesa nº 3.3.90.36.5010.00.000 (outros serviços de terceiros - pessoa 

física). 

 

9.2- O preço ajustado para a execução do objeto contratual é de R$ ________ 
(______________) a ser pago em 12 (doze) parcelas iguais, sucessivas e mensais no valor da 

respectiva proposta. A obrigação de pagar se dará ao final de cada mês, com intervalo de 

30 (trinta) dias entre cada uma até o 5º dia do mês vincendo. Os pagamentos serão 

efetuados mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviços, que será conferida e 

atestada por responsável da Fundação UNIRG. 

  
9.3 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 

ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem 

que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
9.4 Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, salvo caso de prorrogação, onde o 

mesmo poderá ser reajustado, mediante aplicação do índice do IGPM/FGV, sem prejuízo 
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do disposto no § 1º, do art. 65, da Lei n.º 8.666/93 e observando-se demais disposições 

legais. 

 

10 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

10.1- De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, a 

licitante vencedora que descumprir as condições do Edital, garantida a prévia defesa, 

ficará sujeita às seguintes penalidades, mediante publicação oficial: 

 

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado, por dia de atraso em que, sem 
justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 20 (vinte) dias, 

sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93, atualizada; 

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 
b1) Advertência; 

b2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

b3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, de modo geral, do Município de Gurupi-TO, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos; 

b4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

10.2. As multas a que se referem às alíneas “a” e “b”, do item anterior, sujeitam-se a 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser compensadas com o 
pagamento pendente ou, recolhidas diretamente aos cofres da Contratante, devendo o 

comprovante de pagamento ser apresentado, ou, ainda, poderão ser cobrados 

judicialmente. 

 

10.3. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste Capítulo realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa e publicação em órgão de imprensa oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando à fundamentação legal da 

punição. 

 

10.4- A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada 

da fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 
mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da Fundação UNIRG, ser-lhe-

á concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o 

pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a 

Administração proceder à cobrança judicial da multa. 

 

10.5- As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 

 

10.5- A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo 

exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração 

de Processo Administrativo com ampla defesa. 

 
10.6- As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 

cabíveis. 

 

11- DISPOSIÇÕES GERAIS 
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11.1 - Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, 

somente terão início e término em dia de expediente na Fundação UNIRG, e serão sempre 

considerados em dias corridos, salvo se outra forma for prevista. 

 
11.2 - Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para 

quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão 

considerados prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, se recaírem em data em 

que não haja expediente na Fundação UNIRG. 

 

11.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

 

11.4- Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não comparecer para assinar o Contrato no prazo do item 8.2, ou tendo assinado o 
Contrato não iniciar a prestação do serviço no prazo do item 8.6, primeira parte, a 

presidente da Comissão de Licitação examinará as propostas subsequentes e a 

qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, 

desde que a proposta de preço seja considerada aceitável. 

 
11.5- A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a 

presente licitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o 

disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93. 

 

11.6- A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos decorrentes. 
 

11.7- É facultado ao pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

11.8 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pela Presidente, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. A presidente reserva-se o direito de solicitar o original de 

qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

 

11.9- A Comissão Permanente de Licitação poderá subsidiar-se em pareceres emitidos 

por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação. 
 

11.10- As normas que disciplinam esta TOMADA DE PREÇOS serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

11.11- Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, a Presidente, a qualquer 
tempo, antes da abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder alterações 

concernentes à licitação ora regulada, por sua iniciativa, disponibilizando as informações 

necessárias e determinando, ainda, quando necessário, o adiamento do recebimento e/ou 

da abertura das propostas. 

 

11.12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 
 

11.13 - A presidente e os membros da comissão encontram-se à disposição para 

esclarecimento de dúvidas ou informações complementares na sala da Comissão 

Permanente de Licitação, localizada no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, 

localizado na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, 1º piso, Setor Engenheiro 
Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, ou pelo telefone/fax (0xx63) 3612-7505, e 
ainda pelo e-mail cpl@unirg.edu.br. A presidente não se responsabilizará por e-mails 
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que, por qualquer motivo, não forem recebidos por ele em virtude de problemas no 

servidor ou navegador, tanto da Fundação UNIRG quanto do emissor. 

 

11.14- Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Edital, elegem as partes 
como foro a Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

12 – ANEXOS  

 

12.1 São partes integrantes da presente Tomada de Preços: 
 

 Anexo I: Termo de Referência (Especificações Mínimas); 

 Anexo II: Minuta do Contrato; 

 Anexo III: Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para 
Licitar; 

 Anexo IV: Modelo de Proposta de Preço; 
 

 

Gurupi/TO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2019. 

 
 

 

 

 

Telma Pereira de Sousa Milhomem 
Presidente  
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 
1 – DEMANDANTE: 

  

Fundação Unirg  

Unidade: Diretoria Administrativa Financeira da Fundação Unirg 

Responsável: Danielle Mesquita Ramos de Oliveira  

Telefone: (63) 3612-7530  
E-mail: daf@unirg.edu.br 

 

 

2 – DO OBJETO 

 
2.1 A presente solicitação tem por objeto a Contratação de Assessoria profissional (Pessoa 

Física) para prestação dos serviços de Contabilidade Pública sobre a elaboração de 

peças contábeis da Fundação UNIRG, exigidas pela legislação vigente,  em conformidade 

com este Termo de Referência. 

 

 
3- JUSTIFICATIVA 

 

3.1 - Os serviços pretendidos decorrem da necessidade de Assessoria Contábil especializada 

na prestação dos serviços de Contabilidade Pública sobre a elaboração de peças 

contábeis da Fundação UNIRG, exigidas pela legislação vigente. 

 
 

04 – ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS 

 

Item Quant. Und. Descrição Vl/Un 

(em R$) 

Vl/Total 

(em R$) 

1 12 Unid.  
Prestação dos serviços de Assessoria 
Contábil especializada em Contabilidade 

Pública. 

 

R$ 5.884,95 R$ 70.619,44 

VALOR TOTAL  R$ 70.619,44 

 

5 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1 Os serviços, objeto da presente licitação, deverão ser concluídos em um prazo de 12 

(doze) meses a partir da assinatura do instrumento contratual. 

  

6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 

6.1 Poderão participar desta Licitação pessoas físicas interessadas do ramo pertinente ao 

objeto e que satisfaçam todas as exigências do processo licitatório. 

 

7- CONDIÇÕES GERAIS 
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7.1 Prestar os serviços em conformidade com as normas contábeis e legislação pertinente; 

 
7.1.1 Prestação dos serviços de Assessoria em contabilidade pública, sobre elaboração de 

peças contábeis (Remessas SICAP – Contábil: Orçamento, Prestação de Contas de 

Ordenador e demais Remessas contábeis dentro do prazo); 

 

7.1.2 Assessoria na entrega dos dados contábeis pelo SICAP junto ao TCE (Tribunal de 
Contas do Estado do Tocantins), (Remessas SICAP – Contábil: Orçamento, Prestação de 

Contas de Ordenador e demais Remessas contábeis dentro do prazo); 

 

7.1.3 Análise classificação e contabilização da documentação correspondente aos atos de 

gestão pública; 

 
7.1.4 Levantamento, elaboração e apresentação de balancetes, balanços e demais 

demonstrações contábeis mensais e anuais; 

 

7.1.5 Elaboração da proposta orçamentária para o ano de 2020;  

 
7.1.6 Análises das prestações de contas mensais, das propostas orçamentárias anuais e das 

reformulações orçamentárias; 

 

7.1.7 Outras atribuições não especificadas, mas que fazem parte da área contábil, 

financeira e de pessoal; 

 
7.2 O prestador de serviços  será corresponsável pelos serviços prestados, obrigando-se a 

reparar exclusivamente à sua custa e dentro dos prazos estabelecidos, eventuais erros, 

falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades porventura verificadas na execução dos 

mesmos, bem como ressarcir à CONTRATANTE por danos e prejuízos decorrentes; 

 

7.3 O prestador de serviços deverá manter arquivo completo de toda documentação 
referente aos serviços ora contratados, fazendo-o com zelo, segurança e sigilo; bem como 

fornecer relatórios, quando solicitados; 

 

7.4 O contratado submeter-se-á à fiscalização da Fundação UNIRG sem que isso signifique 

sua desobrigação quanto à perfeita execução do objeto contratual; 
 

7.5 A Assessoria Contábil dos serviços contratados responderá por qualquer prejuízo que 

causar ao patrimônio da contratante, servidores desta ou a terceiros, decorrentes de ação 

ou omissão culposa ou dolosa, procedendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, aos reparos 

e/ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente, independentemente de outras 

cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita, inclusive ficando nesta 
contratação autorizado o desconto dentro dos valores a serem recebidos 

administrativamente dentro do saldo contratual firmado com esta IES; 

 

7.6 Cumprir carga horária mínima de 30 (trinta) horas semanais; 

 
7.7 A execução dos trabalhos deverá ocorrer, obrigatoriamente, nas dependências da 

Fundação UNIRG; 

 

7.8 O contrato que se firma tem caráter personalíssimo, não se admitindo substituição; 

 

7.9 O profissional contratado deverá apresentar atestado de capacidade técnica, com 
no mínimo 03 (três) anos de experiência na área de Contabilidade Pública; 

 

7.10 O profissional contratado deverá responder por todas as despesas referentes as 

obrigações decorrentes do direito de propriedade intelectual, trabalhistas, tributárias, 
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previdenciárias, fiscais e de acidentes de trabalho no ambiente da Fundação e Universidade 

UNIRG. 
 

7.11 A Assessoria Contábil capacitará os Contadores concursados pela Fundação UNIRG 

para a execução dos serviços descritos neste Termo de Referência, sendo corresponsável 

pelos mesmos. 

 
 

Gurupi/TO, 21 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

             ELABORADO POR:                                 GESTOR IMEDIATO: 
 (original assinado por)     (original assinado por) 

           Deijares    Batista de Oliveira                                Daniele Mesquita de Oliveira 

Gerente Financeiro                                    Diretora Administrativa e Financeira 

 Matrícula: 1458                                                            Matrícula 2975 

 
 

 

 

 
(original assinado por) 

ORDENADOR DE DESPESA: 
Thiago Lopes Benfica 

Presidente da Fundação UNIRG  

Decreto nº 683/2017 
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 

 
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ______/2019 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E 

__________________________________.  

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIRG, fundação pública com personalidade jurídica de 

direito público, entidade da administração descentralizada do 

município de Gurupi, inscrita no CNPJ sob nº 01.210.830/0001-06, 
com sede na Avenida Pará, nº 2.432, quadra 20, lote 01, Setor Waldir 

Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, neste ato representado por seu 

Presidente THIAGO LOPES BENFICA, conforme Decreto de nomeação 

nº 683/2017, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 764.093 

SSP/TO e inscrito no CPF sob nº 846.889.981-04, residente e 
domiciliado nesta Cidade..  

 

CONTRATADA: _______________________________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador de RG nº __________ e inscrito no CPF sob o nº 

________________, residente e domiciliado no endereço 

_________________________, resolvem celebrar o presente Contrato, que 
se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

  

1.1 - O presente Contrato decorre de homologação da Tomada de Preços nº 001/2019, na  
forma da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, Lei Complementar nº 123/2006 e ato 

de ratificação do Senhor Presidente da Fundação UNIRG, conforme Termo de 

Homologação data de _____/_____/2019, tudo constante no Processo Administrativo 

nº 2018.02.047428, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

2.1 O objeto do presente Contrato é a Contratação de Assessoria profissional (Pessoa 

Física) para prestação dos serviços de Contabilidade Pública, sobre a elaboração de 

peças contábeis da Fundação UNIRG, exigidas pela legislação vigente, do qual passa a 

fazer parte integrante este Instrumento. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1 O preço ajustado para a execução do objeto contratual é de R$ ________ (______________) 

a ser pago em 12 (doze) parcelas iguais, sucessivas e mensais no valor da respectiva 
proposta. A obrigação de pagar se dará ao final de cada mês, com intervalo de 30 (trinta) 

dias entre cada uma até o 5º dia do mês vincendo. Os pagamentos serão efetuados mediante 

a apresentação de Nota Fiscal de Serviços, que será conferida e atestada por responsável da 

Fundação UNIRG. 

 

3.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, que poderá ser compensada com pagamentos pendentes, sem que  isso gere 

direito a acréscimos de qualquer natureza. 
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3.3 Se o valor atribuído for insuficiente para a conclusão do avençado, a CONTRATANTE 

poderá autorizar o prosseguimento deste mediante aditamento ao Contrato, sob prévia 
justificativa dessa circunstância. 

 

3.4 Fica expressamente estabelecido que o preço contratado inclua os custos diretos e 

indiretos para a completa execução do serviço. 

 
3.5 Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, salvo caso de prorrogação, onde o 

mesmo poderá ser reajustado, mediante aplicação do índice do IGPM/FGV, sem prejuízo do 

disposto no § 1º, do art. 65, da Lei n.º 8.666/93 e observando-se demais disposições legais. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS TRIBUTOS 
 

4.1 É da inteira responsabilidade do CONTRATADO os ônus tributários e/ou encargos 

sociais decorrentes deste Contrato. 

 

4.2 A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os 
tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas 

retidas, nos prazos legais. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 A despesa decorrente da prestação do serviço, objeto deste Convite, correrá à conta dos 
recursos específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – Dotação 

Orçamentária nº 0004.0401.12.364.1241.2083 (Manutenção da Administração Geral) e 

elemento de Despesa nº 3.3.90.36.5010.00.000 (outros serviços de terceiros- pessoa 

física). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO LOCAL EXECUÇÃO TRABALHO 
 

6.1 Os serviços, objeto da presente licitação, deverão ser concluídos em um prazo de 12 

(doze) meses a partir da assinatura do instrumento contratual. 

 

6.2 A execução dos trabalhos deverá ocorrer, obrigatoriamente, nas dependências da 
Fundação UNIRG; 

 

6.3 O contrato que se firma tem caráter personalíssimo, não se admitindo substituição. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 
7.1 Prestar os serviços em conformidade com as normas deste Contrato e legislação 

pertinente. 

 

 

7.1.1 Prestação dos serviços de Assessoria em Contabilidade Pública, sobre elaboração de 
peças contábeis (Remessas SICAP – Contábil: Orçamento, Prestação de Contas de 

Ordenador e demais Remessas contábeis dentro do prazo); 

 

7.1.2 Assessoria na entrega dos dados contábeis pelo SICAP junto ao TCE (Tribunal de 

Contas do Estado do Tocantins), (Remessas SICAP – Contábil: Orçamento, Prestação de 

Contas de Ordenador e demais Remessas contábeis dentro do prazo); 
 

7.1.3 Análise classificação e contabilização da documentação correspondente aos atos de 

gestão pública; 
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Fls.: _____________ 

Rubrica: _________ 

7.1.4 Levantamento, elaboração e apresentação de balancetes, balanços e demais 

demonstrações contábeis mensais e anuais; 
 

7.1.5 Elaboração da proposta orçamentária para o ano de 2020;  

 

7.1.6 Análises das prestações de contas mensais, das propostas orçamentárias anuais e das 

reformulações orçamentárias; 
 

7.1.7 Outras atribuições não especificadas, mas que fazem parte da área contábil, 

financeira e de pessoal; 

 

7.2 O prestador de serviços  será corresponsável pelos serviços prestados, obrigando-se a 

reparar exclusivamente à sua custa e dentro dos prazos estabelecidos, eventuais erros, 
falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades porventura verificadas na execução dos 

mesmos, bem como ressarcir à CONTRATANTE por danos e prejuízos decorrentes; 

 

7.3 O prestador de serviços deverá manter arquivo completo de toda documentação 

referente aos serviços ora contratados, fazendo-o com zelo, segurança e sigilo; bem como 
fornecer relatórios, quando solicitados; 

 

7.4 O contratado submeter-se-á à fiscalização da Fundação UNIRG sem que isso signifique 

sua desobrigação quanto à perfeita execução do objeto contratual; 

 

7.5 A Assessoria Contábil dos serviços contratados responderá por qualquer prejuízo que 
causar ao patrimônio da contratante, servidores desta ou a terceiros, decorrentes de ação 

ou omissão culposa ou dolosa, procedendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, aos reparos 

e/ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente, independentemente de outras 

cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita, inclusive ficando nesta 

contratação autorizado o desconto dentro dos valores a serem recebidos 

administrativamente dentro do saldo contratual firmado com esta IES; 
 

7.6 Cumprir carga horária mínima de 30 (trinta) horas semanais; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
8.1 Proporcionar condições para que o CONTRATADO possa executar os serviços dentro das 

normas estabelecidas neste Contrato. 

 

8.2 Fornecer todas as informações necessárias, documentos, dirimir dúvidas e orientar o 

CONTRATADO em todos os casos omissos, quando indispensáveis à perfeita execução dos 

serviços. 
 

8.3 Autorizar livre acesso às suas dependências. 

 

8.4 Comunicar ao CONTRATADO quaisquer irregularidades na execução contratual. 

 
8.5 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações contratuais. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

9.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, a licitante 
vencedora que descumprir as condições do Edital, garantida a prévia defesa, ficará sujeita 

às seguintes penalidades, mediante publicação oficial: 
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a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado, por dia de atraso em que, sem 

justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 20 (vinte) dias, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93, atualizada; 

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 

b1) Advertência; 
b2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

b3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, de modo geral, do Município de Gurupi-TO, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos; 

b4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

9.2. As multas a que se referem às alíneas “a” e “b”, do item anterior, sujeitam-se a juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser compensadas com o pagamento 

pendente ou, recolhidas diretamente aos cofres da Contratante, devendo o comprovante de 
pagamento ser apresentado, ou, ainda, poderão ser cobrados judicialmente. 

 

9.3. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste Capítulo realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa e publicação em órgão de imprensa oficial (excluídas as 

penalidades de advertência e multa de mora), constando à fundamentação legal da punição. 

 
9.4- A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da 

fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da Fundação UNIRG, ser-lhe-á 

concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o 

pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a 

Administração proceder à cobrança judicial da multa. 
 

9.5- As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 

 

9.5- A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo 

Administrativo com ampla defesa. 

 

9.6- As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 

cabíveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

10.1 Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou 

bilateralmente, mas sempre atendida a conveniência Administrativa. Isso sempre com prévio 

aviso de, pelo menos 30 (trinta) dias. 
 

10.2 A critério da CONTRATANTE, caberá a rescisão do Contrato, além dos motivos 

especificados no art. 78 da Lei n. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, no caso de insolvência civil ou ainda caso este: 

I – descumpra quaisquer de suas obrigações contratuais; 

II – transfira a terceiros, ainda que em parte, a execução do contrato, sem prévia 
autorização da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
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11.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes, o 

Foro da cidade de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 

11.2 Por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, para um só efeito de direito, na presença das testemunhas abaixo 

nomeadas, reconhecendo o CONTRATADO os direitos da Administração, previstos no artigo 
58, da Lei nº. 8.666/93. 

 

Gurupi/TO, ___ de ____________ de 2019. 

 

 

 
 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIRG 
Thiago Lopes Benfica 

CONTRATANTE 

 

 

EMPRESA 
Representante legal 

CONTRATADO 

 

 

Testemunhas: 
 

1__________________________________________________________CPF________________________ 

 

2__________________________________________________________CPF________________________ 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

 
ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES, NO ENVELOPE 

“A”, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR 

 

 

Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar da Tomada de Preços nº 
001/2019 da Fundação UNIRG, que: 

 

a) não me encontro suspenso temporariamente de participar de licitações ou de 

contratar com o Poder Público; 

b) não estou impedido de transacionar com a administração pública municipal ou 
qualquer das entidades da administração pública; 

c) não me encontro, a qualquer título, sujeito a declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com o Poder Público; 

d) não me encontro, nos termos da legislação em vigor e/ou da  Tomada de Preços nº 

001/2019, sujeita a qualquer fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 

habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento 
possa decorrer. 

 

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firmo a presente. 

 

 
(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2019. 

 

 

 

 
__________________________________________________________________ 

(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 

 

 

Obs.: A Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar é meramente 
exemplificativa e deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado 

da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 
 

ANEXO IV: MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À Fundação UNIRG  

 
Proposta que faz _______________________________, inscrito no CPF nº 

_________________________ e RG nº __________________, residente e domiciliado 

____________________________________, em conformidade com a TOMADA DE PREÇOS Nº. 

001/2019. 

 

Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para a prestação de 
serviços técnicos descritos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

(MÊS) 

VALOR 

TOTAL 

1. Prestação dos serviços de 

Assessoria Contábil 

especializada em Contabilidade 

Pública. 

 

 (valor em 

algarismo e 

por extenso) 

(valor em 

algarismo e 

por extenso)  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$  

 

Dados da Pessoa Jurídica/Física: 

Razão Social/Nome: _____________________________________________________________; 
CNPJ/CPF nº:___________________________________________________________________; 

Incrição Estadual e/ou Municipal ________________________________________________; 

Endereço: _______________________________________________________________________; 

Fone: ______________________________________ Fax (se houver): ____________________; 

CEP: _________________________ Cidade: ________________________ Estado:__________; 
 

Dados do responsável para assinatura do contrato: 

Nome: __________________________________________________________________________; 

RG nº: ___________________________________CPF nº: ________________________________ 

Cargo/Função ocupada: _________________________________________________________; 

Fone: ____________________________________________________________________________ 
 

Prazo de validade da proposta: ___________________ (não inferior a 60 dias), contado da 

data da entrega de seu respectivo envelope. 

 

Cidade/UF, ____ de ______________ de _______. 
 

_________________________________________ 

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 

 

 

OBS.: O Modelo de Proposta de Preços é meramente exemplificativo e deverá ser 
apresentado no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo 

necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

  
 ANEXO V -  

 

Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

 

 
À Fundação UNIRG. 

Comissão Permanente de Licitação. 

Gurupi-TO. 

 

 

 
 

 

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa 

.........................................................................................., estabelecida/residente 

............................................................................, n.º ...................., bairro 

............................................, cidade....................................................................., 

estado............................................, CNPJ (CPF) n.º 
............................................................., é/foi nosso fornecedor de (descrever os serviços - 
igual ou semelhante ao objeto desta licitação), cumprindo sempre e pontualmente com as 

obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que 
declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2019. 
 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome Completo 
Cargo/ Telefone/ RG/ CPF 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OBS.: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória a 
apresentação de atestado de capacidade técnica idêntico, desde que o mesmo 

possua todas as informações constantes deste modelo, devendo ser apresentada em 

papel timbrado da Empresa que atesta, não sendo necessária a transcrição do 

cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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