
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 65/2021 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021-TP 

 

O Prefeito Municipal de Grão-Pará, Sr. HELIO ALBERTON JUNIOR, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que fará realizar TOMADA DE PREÇOS, tipo TÉCNICA E PREÇO cujo processo e julgamento serão 

realizados às 13 h, do dia 11 de novembro de 2021, em conformidade com os preceitos da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 

1993, alterados pela Lei n. 8.883/94, sob as seguintes condições: 

1 - DO OBJETO 

O objeto do presente Processo Licitatório é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REVISÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E NO QUADRO DE CARGOS 

E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO, conforme descrito no Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

A presente licitação reger-se-á pelas normas da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, combinada com a Lei n. 8.883/94 e 

legislação complementar, podendo participar todas as empresas com sede/domicílio no país, desde que satisfaçam as 

condições deste instrumento. 

Para participar desta tomada de preços, o licitante deverá apresentar, em envelopes separados, a documentação indicada no 

capítulo IV, Proposta Técnica e Proposta Comercial, conforme estabelecida no capítulo V e VI, sendo os envelopes 

entregues na Secretaria Municipal da Administração e Fazenda, na data e local fixados.  

Poderão participar desta licitação todas as empresas que tenham efetuado inscrição prévia como Prestador de serviços deste 

objeto junto à Prefeitura Municipal. 

Os licitantes não cadastrados ou com cadastro desatualizado ou vencido deverão atender ao que dispõe o artigo 22, 

parágrafo 2º, da Lei n. 8.666/93, cadastrando-se como Prestador de serviços deste objeto até 03 (três) dias antes da data 

prevista para a abertura dos envelopes de habilitação e proposta. 

Não poderão participar desta licitação, as empresas que tiverem contratos rescindidos pela Prefeitura, que tiverem seus 

cadastros cancelados, que tenham sido declaradas impedidas de se cadastrarem, licitarem ou contratarem com a Prefeitura, 

enquanto perdurar o impedimento, que tenham seus cadastros suspensos, que tenham sido declaradas inidôneas para licitar 

ou contratar com a Prefeitura, enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação. 

É recomendável estar presente, para participar do processo de abertura dos envelopes, o licitante, devidamente credenciado 

e identificado.  

Durante os trabalhos, só será permitida manifestação oral ou escrita dos licitantes credenciados.  

O credenciamento deverá ser feito antes da abertura do certame através de documento pessoal com foto; contrato social da 

empresa onde fique demonstrado poderes para responder pela empresa ou Procuração Pública e Carta de Credenciamento. 

3 - DOS PRAZOS/ENTREGA 

Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.  

Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente. 

Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 

4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE 

PREÇOS: 



 

04.1 – Os documentos de Habilitação, Proposta Técnica e a Proposta Comercial, exigidos neste 

Edital, deverão ser apresentados em envelopes distintos e fechados, contendo as seguintes indicações no anverso: 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ  

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021  

ENVELOPE Nº 1- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAO-PARA  

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021  

ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA TÉCNICA 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ  

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021  

ENVELOPE N° 3 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

4.2 – Os envelopes “Documentos de Habilitação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preços” 

deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação no dia, horário e local constantes do Preâmbulo; 

 

4.3 – A abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação” será iniciada no dia e horário 

indicados no Preâmbulo, na sala de reuniões da Comissão, em ato público, do qual se lavrará ata, assinada pelos membros 

da Comissão e pelos representantes; 

 

4.4 – O Envelope nº 1- Documentos de Habilitação deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes 

documentos:       

a) Cópia do Contrato Social com alterações ou se houver contrato consolidado conforme Lei 10.406 de 10/01/2002, 

apresentar juntamente com a última alteração; 

b) Prova de regularidade com a União; 

c) Prova de regularidade com o FGTS; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Município sede da Empresa Participante); 

f) Alvará de Localização e Funcionamento da empresa que indica o endereço do estabelecimento; 

g) Certidão Simplificada da Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa (ME) e Empresa de 

Pequeno Porte (EPP); 

h) Certidão de Falência ou Concordata, emitida em no máximo 60 (sessenta) dias, anteriores a data de abertura dos 

envelopes (emitida no e-saj e acompanhada da emitida pelo e-proc); 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), dentro do prazo de validade, tendo sua validade 

condicionada à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho no Internet 

(http://www.tst.jus.br) 

j) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação e da inexistência de processos de 

improbidade administrativa (Anexo IV); 

k) Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário 

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Anexo V). 

l) Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município de Grão-Pará em nome da licitante, em conformidade 

com o parágrafo 2º do artigo 22 da Lei 8.666/93. 

m) Certificado de Registro da empresa ou Inscrição no CORECON – Conselho Regional de Economia, em plena 

vigência, conforme Art. 30, Inciso I da Lei 8.666/93 

n) Certificado de Registro da empresa no CRC – Conselho Regional de Contabilidade, em plena vigência, conforme 

Art. 30, Inciso I da Lei 8.666/93, bem como comprovação do responsável técnico perante o(s) órgão(s); 

o) Certificado de Registro da empresa no CRA – Conselho Regional de Administração, em plena vigência, 

conforme Art. 30, Inciso I da Lei 8.666/93, bem como comprovação do responsável técnico perante o(s) órgão(s); 

http://www.tst.jus.br/


 

p) Comprovação de que a empresa possui no quadro societário ou que componha na composição da equipe com 

vínculo empregatício, ou por meio de contrato de prestação de serviços: 

p.1) Advogado, com especialização em Direito Administrativo; 

p.2) Advogado, com especialização em Gestão Tributária ou Direito Tributário; 

p.3) Contadores, com especialização em Controladoria, Auditoria Contábil e Planejamento Tributário, 

especialização em Finanças e Controladoria, com comprovação de inscrição na CRC (Conselho 

Regional de Contabilidade); 

p.4)  Economista perito com comprovação de inscrição na CORECON; 

p.5) Administradores, com especialização em áreas como  Controladoria e Gestão Financeira, com 

comprovação de inscrição no CRA (Conselho Regional de Administração). 

Todos os profissionais deverão comprovar registro e regularidade nos respectivos nos órgãos de 

classe, podendo o profissional apresentar mais de uma titulação. 

q) Apresentação de, no mínimo 01(um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público, declarando que prestou serviços idênticos aos constantes no objeto deste certame, devidamente 

averbados no órgão de classe competente. 

 

4.5 – Todos os documentos acima devem ser apresentados em original ou fotocópias autenticadas 

em estabelecimento público ou por qualquer servidor público da Administração Pública; 

 

4.6 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

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

 

4.7 – Os documentos deverão estar todos em nome do estabelecimento que efetivamente for 

apresentar a proposta comercial. 

 

 

05 - DAS PROPOSTAS TÉCNICAS: 

 

5.1 – O Envelope nº 2 – Proposta Técnica, deverá conter as planilhas de pontuação redigida com 

clareza de modo a oferecer fácil compreensão, apresentada em papel timbrada da empresa, contendo CNPJ, endereço e 

telefone da mesma, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, numeradas, rubricadas em todas as suas folhas e assinadas na 

última, pelo representante legal da empresa proponente;  

 

5.2 – Conter planilha de pontuação, devidamente preenchida conforme estabelecido neste Edital, 

sendo que os pontos assinalados pela proponente deverão ser devidamente comprovados através de documentação 

respectiva; 

 

5.3 – A proposta técnica será julgada com base nos documentos e informações entregues pelas 

licitantes, sendo pontuados conforme critérios a seguir estabelecidos: 

 

ITEM “A” - Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria especializada na Revisão e Implementação de Melhorias da 

Estrutura Organizacional e no Quadro de Cargos e Carreiras do Município, envolvendo estudos técnicos, análises, 

serviços de reestruturação normativa, reestruturação de pessoal, de acordo com previsões Constitucionais e da Lei 

Complementar n°101/00, dentre outras necessárias ao fiel cumprimento da execução dos serviços, com implantação de 

novo Organograma Estrutural, Plano de Cargos e Carreiras, Reformulação do Estatuto dos Servidores, leis e decretos 

relativos aos regimes jurídicos, bem como a revisão do Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Municipal. 

 



 

 

Experiência e Habilitação da empresa 

Quantidades de 

pontos por serviços 

realizados  

Máximo de Pontos 

Atestados de Capacidade Técnica de prestação de serviços 

similares e compatíveis com o objeto. 

(Poderão ser apresentados em atestados diferentes para o 

cumprimento desse item). 

5,00 (cinco) pontos 

por atestado 
15 

Certidão de registro da empresa no órgão de classe CRA 

(Conselho Regional de Administração, CRC (Conselho 

Regional de Contabilidade) ou no CORECON (Conselho 

Regional de Economia). 

 

5,0 (cinco)  

pontos por registro 
15 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS  30 

 

 “ITEM  “B”– EQUIPE TÉCNICA 

Formação 
Quantidades de pontos por 

Profissional 

Máximo de 

Pontos 

Profissional formado na área de Direito, com 

especialização em Direito Tributário  
5,0 (cinco) pontos por técnico 10 

Profissional formado na área de Direito. 5,00 (cinco) pontos por técnico 10 

Profissional formado na área de Direito, com 

especialização na área Trabalhista 
5,0 (cinco) pontos por técnico 10 

Profissional formado na área de Direito, com 

especialização em Direito Administrativo 
10,0 (dez) pontos por técnico 10 

Profissional formado em Economia 5,00 (cinco) pontos por técnico 05 

Profissional formado em Administração  5,0 (cinco) pontos por técnico 10 

Profissional formado em Ciências Contábeis 5,0 (cinco) pontos por técnico 15 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS  70 

TOTAL MÁXIMO (ITEM A+B)  100 

 

5.4 – Com relação ao “ITEM A” as comprovações de capacidade técnica emitidas por Pessoa Jurídica de Direito Público 

devem comprovar a execução de objeto similar ou compatível, em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) com as 

características do objeto da presente licitação. 

5.4.1 As comprovações deverão ser realizadas pela apresentação de atestados de capacidade técnica, com firma reconhecida 

dos subscritores.  

 

5.5 – Com relação ao “ITEM B”, o participante da equipe técnica poderá pontuar em mais de uma titulação.  

5.5.1 – Para comprovação das informações fornecidas ao “ITEM B”, deverá ser encaminhada relação nominal dos 

componentes da Equipe Técnica que estarão envolvidos no planejamento, elaboração e realização do Objeto deste Edital, 

acompanhadas dos currículos sintetizados dos respectivos profissionais, os quais deverão conter; identificação, formação 

acadêmica exigida no ITEM “B”, contendo no máximo 03 (três) folhas de Papel A4. 

5.5.2 – Cópia autenticada de documentos comprobatórios dos títulos pontuados. 

 

5.6 – Os documentos exigidos deverão constar da Proposta Técnica, obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do 

estabelecido no Edital, seja por apresentação incompleta dos documentos, ausências e/ou omissões de itens, rasuras, 

emenda ou entrelinhas, implicará na desclassificação automática da licitante; 

 

5.7 – Serão desclassificadas as Propostas que apresentarem pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) da exigida nos 

Itens “A” e “B” do item 05.3; 

 

5.8 – A Comissão, após a abertura dos envelopes de Proposta Técnica, poderá a seu critério exclusivo suspender a reunião a 

fim de que possa melhor analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e/ou horário em que 

voltará a reunir-se com os interessados para a continuidade do certame; 

 



 

5.9 - Ocorrendo o caso previsto no item anterior, os representantes deverão rubricar os envelopes lacrados contendo as 

Propostas Comerciais, que ficarão em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação, ou após o julgamento dos 

recursos interpostos. 

 

6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

 

6.1 – A Proposta de Preços contida no Envelope N° 03, deverá ser apresentada em uma via, 

devidamente assinada pelo proponente ou sem representante legal, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas 

com indicação da razão social da proponente, endereço completo, telefone/fax, e-mail para contato (se houver) e deverá 

conter: 

 

Descrição completa dos serviços, atendendo as exigências mínimas contidas no item 2 deste Edital, 

sob pena de desclassificação da proposta, ser consideradas incompleta ou que suscite dúvida; 

 

O valor máximo da presente licitação é de R$ 50.000,00. 

 

Ser apresentada obrigatoriamente em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, contendo o nome ou a razão social e endereço completo, telefone, fax e e-mail da licitante; 

 

Ser assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo representante legal da licitante; 

A proposta deverá limitar-se ao objeto dessa licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas 

de preços ou qualquer outra condição não prevista no Edital; 

Deverá conter o valor total do Lote, também por extenso; 

 

Prazo de prestação dos serviços de 06 (seis) meses, prorrogáveis, conforme interesse e necessidade. 

 

Possuir um prazo de validade igual ou superior a 60 (sessenta) dias contados da data estipulada para 

a abertura dos envelopes contendo as propostas. 

 

7 -  DOS PROCEDIMENTOS: 

 

7.1 – Serão abertos os Envelopes N° 01 – Documentos de Habilitação e procedida a sua 

apreciação; 

 

7.2 – Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos 

exigidos no Item 04 deste Edital; 

 

7.3 – Serão abertos os Envelopes N° 02 – Proposta Técnica das proponentes habilitadas, desde 

que transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência expressa e unânime das proponentes, ou 

após o julgamento dos recursos interpostos; 

 

7.4 – Os Envelopes N° 02 – Proposta Técnica e os Envelopes N° 03 – Proposta de Preços serão 

devolvidos fechados, aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recursos interpostos ou após a 

sua denegação; 

 

7.5 – Serão abertos os Envelopes N° 02 – Proposta Técnica, para verificação do cumprimento das 

exigências da Proposta Técnica deste Edital, relativamente a cada proponente; 

 

7.6 – Cumpridos os procedimentos do subitem anterior, serão declaradas classificadas as propostas 

técnicas que atenderam às exigências da Proposta Técnica deste Edital e desclassificadas aquelas que não o atenderam; 

 



 

7.7 – Em ato contínuo, após decorrido o prazo de recurso, serão abertos os Envelopes N° 03 – 

Proposta de Preços,  das proponentes classificadas, na forma do artigo anterior para a verificação do cumprimento das 

exigências da Proposta de Preços deste Edital, relativamente a cada proponente; 

 

7.8 – Cumpridos os procedimentos do subitem anterior serão declaradas classificadas as Propostas 

Comerciais que atenderam às exigências da Proposta de Preços deste Edital e desclassificadas aquelas que não o 

atenderam; 

 

7.9 – Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no Item 8 deste Edital. 

 

8 -  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

 

8.1 – As propostas das proponentes consideradas habilitadas e qualificadas serão respectivamente 

classificadas pela ordem crescente de pontuação, considerando-se vencedora a proponente que apresentar a “Melhor 

Técnica e Preço” pelo maior número de pontos alcançados; 

 

8.2 – O julgamento das propostas se dará em duas fases, a saber: 

 

1° Fase – Julgamento das Propostas Técnicas; 

 

2° Fase – Julgamento das Propostas de Preços; 

 

3º Fase - Classificação para Adjudicação.  

 

 

9 - FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS: 

 

   09:1 – As propostas serão classificadas de acordo com a média ponderada de suas notas técnicas e 

preço da seguinte forma, sendo considerado, em qualquer dos cálculos, até no máximo 02 (duas) casas decimais após 

a vírgula, desprezando-se as demais; 

 

a) - Na fase de classificação da proposta técnica será verificado o atendimento dos requisitos de acordo com o item 5.3 deste 

Edital. 

b) - As Propostas Técnicas serão avaliadas pela Comissão de Licitação conforme o preenchimento do ANEXO 03 (A e B) e 

será atribuída a pontuação após o somatório dos pontos obtidos nos itens A e B, observando a pontuação máxima de 

cada item. 

c) - A aferição da Nota Técnica (NT) de cada licitante corresponde ao somatório dos pontos de cada item, respeitando-se os 

limites de pontuação. 

d) - A pontuação da Nota de Técnica Final de cada licitante será calculada seguindo a fórmula apresentada a seguir: 

 

                  Cálculo da Nota Técnica (NT) = NT = (Item A) + (Item B)  

                             100 

SENDO: 

NT: Nota Técnica 

Item A: Atestados de Capacidade Técnica 

Item B: Equipe Técnica 

 

– A Nota da Proponente é o resultado obtido no cálculo da Nota Técnica. 

 

                   Cálculo da Nota Técnica Final (NTF) = NTF =     10 X Nota da Proponente 



 

                                                                                                          Maior Nota Técnica 

 

SENDO: 

NTF: Nota Técnica Final 

Nota da Proponente: É RESULTADO OBTIDO NO CÁLCULO DA NOTA TÉCNICA 

Maior Nota Técnica: É O MAIOR RESULTADO APURADO ENTRE OS LICITANTES 

 

10 - FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  DE PREÇOS  

 

10.1 - Somente a licitante cuja proposta técnica esteja em conformidade com as exigências do Edital poderá ter seu 

envelope “C” aberto e sua proposta de preços julgada. 

 

10.2 – A proposta de preço deverá estar em acordo com o ITEM 6 deste Edital, obedecendo as regras ali 

estabelecidas. 

 

           10.3 - A pontuação da Nota de Preço Final de cada licitante será calculada seguindo a fórmula apresentada a seguir: 

 

 

             Cálculo da Nota de Preço Final (NPF)  = NPF =       10 X Menor Preço 

                  Valor de Cada Proposta 

 

11 - PONDERAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E PREÇO 

 

11.1 - A pontuação da Nota Final será calculada pela média ponderada entre os pontos obtidos na proposta 

técnica (NTF) e na proposta de preços (NPF), obedecendo a seguinte razão e de acordo com a fórmula 

abaixo: 

 

PROPOSTA TÉCNICA = 50%(cinquenta por cento)  

PROPOSTA DE PREÇOS = 50% (cinquenta por cento)  

TOTAL= 100%(cem por cento) 

NF    =  (NTF x 5) + (NPF x 5) 

       10 

 

SENDO: 

NF = NOTA FINAL  

NTF = NOTA TÉCNICA FINAL   

NPF = NOTA DE PREÇO FINAL 

 

11.2 – A proposta vencedora será aquela que apresentar a maior Nota Final (NF). 

 

11.2 – Havendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2° do Artigo 3° da Lei n° 

8.666/93, a classificação ser fará por sorteio público, para o qual todas as proponentes serão convocadas; 

 

11.3 – As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), terão a oportunidade de redução da Proposta de 

Preços de acordo com o que determina a Lei 123/2006, artigos 44 e 45, sendo que deverão apresentar verbalmente, nova 

proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pensa de preclusão, e que deverá ser entregue impressa, no prazo 

máximo de 01 (um) dia útil, contado da lavratura da Ata. Se caso a proponente não credencie representante na sessão, fica 

precluso o direito a redução; 

 

11.4 – O resultado do julgamento das propostas será publicado no órgão oficial do Município e comunicado aos 

licitantes via e-mail. 

 

 



 

12 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES: 

 

                              12.1 – O pagamento será efetuado em 4 (quatro) parcelas mensais iguais, mediante relatório de execução 

dos serviços, conferido pelo gestor do contrato. 

 

12.2 – O pagamento devido à contratada será efetuado através de crédito em conta corrente de sua 

titularidade, mediante a apresentação de nota fiscal, Prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço, mediante apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, fornecido pela Caixa Econômica 

Federal, devidamente conferida pelos órgãos de fiscalização; 

 

12.3 – O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional; 

 

12.4 – A Administração Pública poderá sustar o pagamento, no todo ou em parte, caso os serviços 

sejam executados em desacordo com o Edital de Tomada de Preços N° 11./2021. 

 

 

13 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços iniciar-se-á imediatamente após a assinatura do contrato, e o prazo para execução dos serviços 

será de 6 (seis) meses, com possível prorrogação da vigência contratual até o limite máximo permitido, tendo em vista 

tratar-se de serviços contínuos. 

Os serviços deverão ser executados no Prédio da Prefeitura Municipal de Grão-Pará e também de forma remota, conforme 

a necessidade da Municipalidade. 

14 - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros serão atendidos por dotação do orçamento ordinário e vinculado municipal vigente, classificada e 

codificada sob n.: 

03.01.2.003.3.3.90.35.01.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas (Código reduzido: 8). 

15 - DA ADJUDICAÇÃO 

Após o exame do presente processo de licitação, verificando-se o atendimento às normas legais deste Edital, na 

classificação das empresas e propostas, o Município de Grão-Pará poderá, a seu critério, adjudicar o fornecimento ao 

licitante cuja proposta for classificada em primeiro lugar. O licitante vencedor será convocado para a assinatura do contrato 

após a homologação e adjudicação do Processo Licitatório, sendo o futuro Contrato firmado em conformidade com os 

termos da Minuta do Contrato, conforme descrito no Anexo 01, parte deste Edital. 

16 - DO REAJUSTE 

O contrato não sofrerá reajuste monetário, exceto se a solicitação de aditivo contratual estiver amparada pela Lei 

8.666/1993,  

17 - REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

A Prefeitura poderá revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado. 

18 - DOS RECURSOS 

Os prazos para interpor recursos serão de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme 

preceitua o artigo 109, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

19 - OMISSÕES, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 



 

As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou força maior, serão resolvidas pela 

Comissão de Licitação com registro em ata. 

20 - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Braço do Norte para dirimir todas as questões deste Processo Licitatório, que não forem 

resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil. 

21 - DAS SANÇÕES 

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará o licitante às sanções administrativas previstas na Seção II, 

do Capítulo IV, da Lei Federal n. 8.666/93. 

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

22.1. A Comissão de Licitações do Município de GRÃO-PARÁ/SC poderá tolerar o não cumprimento de alguma exigência 

de caráter eminentemente burocrático, descrito no presente Edital de Licitação, desde que tal tolerância venha em defesa do 

interesse público e não se constitua desvio substancial da proposta, ou relevar omissões puramente formais, desde que não 

seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.  

22.2. A participação no presente processo licitatório, implica para a licitante a observância dos preceitos legais 

regulamentares em vigor, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação.  

22.3. A apresentação da proposta de preço será considerada como evidência de que a licitante examinou criteriosamente 

todos os documentos do presente Edital de Licitação, obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de 

apresentá-la e considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta totalmente 

satisfatória.  

22.4. Ultrapassada a fase da habilitação, poderá a licitante ser inabilitada por motivo relacionado à capacidade jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou idoneidade, em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.  

22.5. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à Comissão de Licitações, antes da 

abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Comissão de Licitações.  

22.6. Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ ou apresentação de documentação relativa 

ao presente Edital.  

22.7. A Administração poderá declarar a licitação deserta quando nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto e/ ou 

projeto, ou, ainda, suas especificações, ou mesmo quando evidenciar que tenha havido falta de competição e/ ou conluio.  

22.8. A presente licitação poderá ser revogada em qualquer uma das fases, por motivos de oportunidade e conveniência 

administrativa, devidamente justificada, sem que caiba aos respectivos participantes direito à reclamação e/ ou à 

indenização.  

22.9. A Administração reserva-se o direito de revogar este Edital, por conveniência administrativa, sem que caiba qualquer 

indenização. No caso de anulação, as licitantes terão o direito de pleitear a devolução da documentação que acompanhar a 

respectiva proposta, mediante requerimento.  

22.10. A Comissão de Licitações, a seu exclusivo critério, poderá efetuar diligências que julgar necessárias.  

22.11. Fica estabelecido que toda ou qualquer informação, esclarecimento ou dados fornecidos verbalmente por 

empregados do Município não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações e reivindicações por 

parte das licitantes.  



 

22.12. É facultada à Comissão de Licitações, em qualquer fase do processo licitatório, a promoção de diligências destinadas 

a esclarecer ou a completar a instrução do processo, como também solicitar parecer técnico interno ou externo.  

22.13. Considera-se enquadrado no inciso II do artigo 88 da Lei Federal n. 8.666/93, a empresa que ingressar com recurso 

meramente protelatório, com intuito de retardar o procedimento licitatório, ficando sujeita à pena de suspensão temporária 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

22.14. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos apresentados ensejará, após regular 

processo administrativo, a adoção imediata da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo período de até 02 (dois) anos, independentemente das demais sanções previstas em Lei.  

22.15. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.  

22.16. Constituem anexos do presente Edital:  

Anexo 01 - Termo de Referência; 

Anexo 02 - Minuta contratual;  

Anexo 03 – Modelo de Proposta Técnica; 

Anexo 04 – Modelo de Proposta comercial 

Anexo 05 - Declaração de Inexistência de fato impeditivo e superveniente à habilitação (Modelo);  

Anexo 06 - Carta de Apresentação da Proposta (Modelo); 

Anexo 07 - Declaração de Renúncia ao Prazo Recursal (Modelo); 

Anexo 08 – Modelo de Carta de Credenciamento. 

22.17. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal, não podendo ser 

invocadas tais informações para suportar recursos ou servidor como prova seja a que título for.  

22.18. Onde este Edital de Licitação for omisso, prevalecerão os termos da Lei n. 8.666/93 e alterações subsequentes.  

22.19. As informações e os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e a seus anexos, poderão ser solicitados pelo 

telefone (0**48) 3652-1177, por meio de fax (0**48) 3652-1177, por e-mail licitacoes@graopara.sc.gov.br ou por 

expediente protocolado, dirigido à Comissão de Licitações do Município de Grão-Pará, no Paço Municipal, situado na Rua 

Barão do Rio Branco, 187, Centro, Município de Grão-Pará/SC, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário de 

12:30 h às 18:30 h.  

 

Grão-Pará/ SC, 21 de outubro de 2021. 

 

HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal  



 

ANEXO 01 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Os serviços a serem prestados deverão atender às seguintes especificações: 

 

BASE LEGAL: 

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei n.º 8.666/93 e Lei 10.520/2002, e nas demais 

normas legais e regulamentares. 

 

DA JUSTIFICATIVA: 

O Regime Jurídico entre os servidores e o Município de Grão-Pará, suas Autarquias e Fundação está definido 

na Lei Municipal 989/2000, sendo este regime Estatutário. O Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais está 

definido na Lei 991/2000, bem como o Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do magistério está definido na Lei 

990/2000. 

Todas estas legislações já possuem mais de 20 anos de vigência, sendo necessária sua atualização às 

necessidades advindas desde seu sancionamento.  

O Estatuto dos Servidores Públicos precisa ser atualizado, tendo por base novas formas de relacionamento 

entre empresa e empregado, dispostas na Consolidação das Leis de Trabalho. O Estatuto também é omisso ou subjetivo em 

diversos pontos, como em processos disciplinares, readaptações, licenças com e sem vencimentos, dentre outros. 

Quanto ao Plano de Cargos e Salários, tanto dos servidores quanto dos profissionais do magistério, ambos 

necessitam de atualização. O Município necessita de revisão em sua estrutura organizacional, na relação e quantidade de 

cargos disponíveis, no valor pago em cargos semelhantes.  

Com o quadro de servidores reduzido, cada qual com suas atribuições, a maioria sobrecarregada, o Município 

não possui pessoal capacitado para executar esta tarefa com excelência. Considerando que este objeto impacta diretamente 

os gastos com pessoal, que totalizam mais de R$ 13.000.000,00 (treze milhões) ao ano, tornasse necessário avaliar com 

cuidado toda alteração realizada. 

O último concurso público realizado no Município foi no exercício de 2012, que passou por problemas 

judiciais. Desde então, não foram realizados novos concursos, e neste ano, por conta da Lei 173/2020, o Município está 

impedido de realizar novas contratações. 

Para o próximo exercício está no planejamento realizar concurso, entretanto, se faz necessário, inicialmente, 

otimizar a relação de trabalho e emprego, os cargos, as quantidades de vagas disponíveis, as atribuições de cada cargo, os 

que devem ser extintos ou entrar em extinção, enfim, uma reforma na estrutura administrativa. 

 

DOS PRAZOS E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, nos termos do artigo 57° da Lei n.º 8.666/93; 

O prazo para execução dos trabalhos será de 6(seis meses) a partir da assinatura do contrato; 

As despesas com locomoção dos profissionais, bem como as despesas de alimentação ficaram a cargo da empresa 

vencedora (Contratada). 

 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

Observando a dotação orçamentária, o pagamento será realizado da seguinte forma: 

O valor para a realização dos serviços descritos é de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago da seguinte forma:  

quatro parcelas mensais de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).  

O pagamento será realizado com a entrega da respectiva nota fiscal, conforme vínculo e fonte de recursos. 

Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua 

reapresentação. 

A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com 

ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 



 

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ 

apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo 

notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ. 

 

DO VALOR MÁXIMO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

O valor máximo da presente contratação não poderá ultrapassar a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), estando incluso 

nesse valor todos os custos/despesas incidentes sobre o desenvolvimento do objeto.  

Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos 

incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

 

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATADA: 

A empresa contratada deverá possuir em sua estrutura organizacional, profissionais da área jurídica, de economia, de 

contabilidade e outros para a execução dos trabalhos, haja vista a necessidade de conhecimento técnico-profissional e 

experiência na execução dos objetos descritos.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

1 OBJETO 

Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria especializada na Revisão e Implementação de Melhorias da Estrutura 

Organizacional e no Quadro de Cargos e Carreiras do Município, envolvendo estudos técnicos, análises, serviços de 

reestruturação normativa, reestruturação de pessoal, de acordo com previsões Constitucionais e da Lei Complementar 

n°101/00, dentre outras necessárias ao fiel cumprimento da execução dos serviços, com implantação de novo 

Organograma Estrutural, Plano de Cargos e Carreiras, Reformulação do Estatuto dos Servidores, leis e decretos relativos 

aos regimes jurídicos, bem como a revisão do Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Municipal. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

As políticas de remuneração são realizadas através do Plano de Cargos e Carreiras, o qual normatiza internamente a 

promoção e a progressão de carreiras. A gestão de Cargos e Salários ocupa uma posição-chave no recrutamento e 

manutenção dos Recursos Humanos da Administração Municipal, pois estas precisam propiciar um ambiente de 

motivação e produtividade, eliminando as incoerências e distorções que possam causar desequilíbrios salariais e/ou a 

insatisfação das pessoas e a mitigação de riscos de passivos trabalhistas. O plano consiste em ajustar as necessidades 

estruturais das organizações e as expectativas dos servidores, englobando em sua abordagem conceitual, as etapas de 

elaboração, classificação, procedimentos, vantagens e desvantagens, fórmulas estatísticas e sua utilização em ambiente 

laboral, seguindo legislação vigente e instruções e normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. É uma 

ferramenta que possibilita determinar as estruturas de cargos, salários, critérios, promoção e mérito de forma justa para os 

servidores municipais e ao mesmo tempo estratégica para o ente Municipal. 

 

3- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

3.1 - Ações Preliminares 

a) Planejamento das atividades e etapas a serem desenvolvidas, 

b) Análise da Legislação, Normativas e Estruturas em Vigor; 

c)  Visita(s) técnica(s) para reunião com o(s) servidor(es) designados pelo executivo para acompanhamento dos trabalhos; 



 

d) Levantamento e análise da legislação vigente (leis/decretos/portarias), que regem os regimes jurídicos dos servidores 

públicos (Celetista e Estatutários), Estatuto do Magistério e Quadro de Pessoal Municipal. 

e) Elaboração de um diagnóstico situacional visando espelhar a atual realidade do Município, frente às questões objeto 

do presente Termo de Referência, apontando as eventuais incongruências com a legislação vigente, defasagens contextuais 

junto ao ambiente funcional, considerando os efeitos da legislação em vigor. 

 

3.2 - Revisão da Estrutura Organizacional - Administrativa: 

a) Proposta de Estudos para possível AJUSTE e ou ALTERAÇÃO da Estrutura Organizacional (Elaboração dos novos 

organogramas - Secretarias - Atribuições de acordo com a organização de cada uma delas, especificando-se os 

departamentos, setores e outras subdivisões necessárias); 

b) Definição do diploma legal sobre a reestruturação e organização da Estrutura Administrativa no âmbito do 

Executivo Municipal, bem como promova a criação ou a implantação de Secretarias Municipais (se for o caso) e 

criação de cargos de livre nomeação e exoneração do chefe do executivo, compatível com a estrutura proposta. 

c) Revisão do quadro geral dos Cargos em Comissão (atribuições, quantitativos, referências de remuneração, etc.); 

d) Elaboração do estudo de impacto econômico-financeiro, operacional, orçamentário  para implantação da estrutura 

proposta. 

 

3.3 - Reformulação das normativas correlatas aos servidores do Município (celetista e estatutários): 

a) Definição do Regime Jurídico e suas normativas; 

b) Estudos e Elaboração dos Direitos, Deveres e Normas de Conduta para os Servidores do Município. 

c) Definição das normativas que regem o acesso, a contratação e a gestão da área de pessoal; 

d) Implementação das regras e disciplinas que envolvem a área de Recursos humanos do Município.  

 

3.4 - Reorganização do Quadro Pessoal e Plano de Cargos e Carreiras (Evolução Funcional): 

a) Avaliação e análise da estrutura de cargos e carreiras existentes; 

b) Diagnostico da evolução funcional da carreira de cada servidor, apontando vencimento base, adicionais e vantagens, 

progressões na carreira, reajustes e reposições salariais e outras informações pertinentes; 

c) Proposta para reformulação de uma nova estrutura de cargos e carreiras; 

d) Análise da lotação, do enquadramento e do vínculo jurídico dos servidores; 

e) Elaboração da estrutura de acordo com a natureza dos cargos efetivos; 

f) Análise para proposta de criação de funções de confiança e funções gratificadas; 

g) Elaboração de propostas de criação, modificação, reenquadramento, vacância ou extinção dos cargos públicos que se 

fizerem necessários. 

h) Síntese das atribuições dos cargos públicos do quadro pessoal e os requisitos para o respectivo provimento; 

i) Revisão e se necessário proposta de adequação do Quadro de Referências e de Remuneração;  

j) Análise e Elaboração de proposta para a adoção e ou adaptação das Evoluções Funcionais; 

k) Revisão dos dispositivos para avaliação de desempenho do servidor durante o estágio probatório e avaliação de 

desempenho para fins de evolução na carreira. 

l) Elaboração do estudo de impacto Econômico-Financeiro para implantação da estrutura proposta. 

m) Elaboração do anteprojeto de lei que disponha sobre a Reorganização da estrutura proposta, respeitando os limites 

impostos pela Lei Complementar 101/00 – LRF. 

 

3.5 - Reformulação do Estatuto/Plano de Cargos e Carreiras do Magistério: 

a) Levantamento e análise da legislação vigente relativa aos quadros da Educação, e Legislação própria em vigor; 

b) Diagnosticar a estrutura de pessoal na área da Educação, desenvolvendo proposta de Quadro adequado aos objetivos e 

metas estabelecidas pela municipalidade, pautado pela busca da melhoria de qualidade, da produtividade e da eficiência; 



 

e) Elaboração de propostas de criação, modificação, reenquadramento, vacância ou extinção de cargos do quadro da 

Educação (se houver e que se fizer necessário), bem como do Plano de Evolução Funcional. 

d) Síntese das atribuições dos cargos/carreiras do quadro pessoal e os requisitos para o respectivo provimento, bem como 

a adequação das Referências, Remuneração e Enquadramento Funcional. 

e) Apresentação de proposta quanto à criação, ajustes ou implantação de benefícios, gratificações e ou adicionais, visando 

conquistas ao longo da carreira; 

f) Revisão dos dispositivos para avaliação de desempenho do servidor durante o estágio probatório e avaliação de 

desempenho para fins de evolução na carreira. 

g) Apresentação de MINUTA de Projeto de Lei, do PLANO DE CARREIRA DO  MAGISTÉRIO/ESTATUTO contendo 

as normas específicas para o Magistério Municipal, na forma da Lei. 

 

 3.6 – Da Execução dos Serviços: 

a) Os serviços deverão ser executados de forma presencial e a distância; 

b) De forma presencial com no mínimo 80 (oitenta) horas, com a presença de no mínimo 02 integrantes da equipe da 

empresa, sendo obrigatória a presença de um advogado;   

c) Nas reuniões presenciais deverão estar presentes no mínimo 50%(cinquenta por cento) da equipe designada pelo 

Município, através de Portaria, para acompanhar e discutir os assuntos.   

d) Avaliação e definição em conjunto com a municipalidade do estudo de impacto econômico-financeiro. 

 

3.7 - DAS ETAPAS 

3.7.1 - PLANEJAMENTO e ANÁLISE DAS NORMAS E LEGISLAÇÃO ESPECÍFICAS 

I - Abrange todo e qualquer trabalho analítico que envolve o presente objeto e suas implicações junto à Administração 

Pública para criação do plano de ação que será implantado, mediante reuniões com a comissão coordenadora e ou 

servidores designados. 

II - Estudo analítico da legislação municipal pertinente e demais documentos, normas e rotinas interligados ao assunto, 

especialmente: 

a) Lei Orgânica Municipal; 

b) Legislação Municipal pertinente aos assuntos tratados a serem disponibilizados pela Comissão Coordenadora; 

c) Demais legislações aplicáveis a serem disponíveis para o trabalho. 

d) Revisão do quadro geral dos Cargos em Comissão (atribuições, quantitativos, referências de remuneração, etc). 

 

3.7.2 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

Apresentação do diagnóstico com base nas informações relativas aos estudos realizados e situações encontradas, com 

estabelecimento de estratégias que transmitam de forma transparente e simplificada os propósitos das ações a serem 

tomadas, frente à necessidade de atendimento das normas legais e constitucionais. 

 

3.7.3 - ELABORAÇÃO DE MINUTA DE REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

a) Tabulação dos dados coletados e apresentação da proposta desenho organizacional que atenda as demandas atuais. 



 

b) Definição da criação/atualização da estrutura administrativa organizacional. 

c) Definição do diploma legal que disponha sobre a reestruturação e organização da estrutura administrativa 

organizacional. 

 

3.7.4 - ELABORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE MINUTA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES 

a) Estudos e minuta da estruturação geral do Estatuto com normas, definições, direitos e deveres, processo administrativo 

e normas gerais para o servidor. 

b) Minuta das normativas que regem o acesso, a contratação e a gestão da área de pessoal para a municipalidade; 

c) Implementação das regras e disciplinas que envolvem a área de Recursos Humanos voltada aos servidores e sua 

relação com o Poder Público contratante. 

d) Elaboração da MINUTA de Projeto de Lei do novo ESTATUTO DO SERVIDOR. 

 

3.7.5 - ELABORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE MINUTAS DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS  

a) Tabulação dos dados coletados. Se necessário, entrevistas com servidores, através de amostragem previamente 

estabelecida, para verificação e consistência dos dados levantados; 

b)  Descrição dos cargos/funções, por intermédio de metodologia específica, a partir das funções coletadas, caracterizada 

principalmente pelas atribuições (sumária e detalhada), responsabilidades e requisitos básicos de investidura; 

c) Minuta contendo a síntese das atribuições dos cargos públicos do quadro pessoal, requisitos para o respectivo 

provimento e proposta de adequação do Quadro de Referências e Remuneração; 

d) Definição das classes de vencimentos e padrões, a partir da hierarquização dos cargos e estudos sobre a possibilidade 

de formação de carreiras e ou evolução funcional; 

e) Proposição de estrutura salarial, com definição de seus critérios, que garanta o desenvolvimento do servidor na 

Evolução Funcional (progressão / promoção); 

f)  Revisão dos elementos para avaliação de desempenho funcional (ex. experiência, instrução, iniciativa, supervisão 

exercida ou recebida, etc); 

g)  Apresentação de recomendações na forma de tratamento aos eventuais casos não definidos. 

h)  Elaboração da MINUTA de Projeto de Lei do PLANO DE CARGOS E CARREIRAS E SEUS ANEXOS. 

 

3.7.6 - ELABORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE MINUTAS DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO / PLANO DE 

CARGOS E CARREIRA (Evolução Funcional). 

a) Minuta da Estruturação do Quadro de Pessoal e da possível Evolução Funcional do Magistério; 

b) Apresentação dos Estudos relativos aos Dispositivos legais para Avaliação de Desempenho Funcional para Classe do 

Magistério; 

c) Minuta contendo propostas de criação, modificação, reenquadramento, vacância ou extinção dos cargos públicos que 

se fizerem necessários. 

d) Minuta contendo a Síntese das atribuições dos cargos públicos do quadro pessoal, requisitos para o respectivo 

provimento e proposta de adequação do Quadro de Referências, Remuneração e reajustes salariais; 

e) Elaboração da MINUTA de Projeto de Lei - ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E DO PLANO DE CARGOS E 

CARREIRA E SEUS ANEXOS, contendo as normas específicas para o Magistério Municipal, na forma da Lei. 

 

3.8 - CONCLUSÃO: 

a) Orientações para a elaboração do cálculo do impacto que as proposituras irão causar na folha de pagamento em conjunto 

com a Comissão Coordenadora. 

b) Apresentação dos Projetos finalizados, prontos para envio ao Poder Legislativo. 

 



 

3.9 - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.9.1 - DA CONTRATADA 

A contratada além das demais obrigações contratuais se compromete a: 

a) Responsabilizar-se perante a CONTRATANTE, sobre seus funcionários; 

b) Manter absoluto sigilo sobre as informações obtidas ou colocadas à disposição; 

c) Apresentar organização técnica e administrativa que comprovem sua condição de habilitada a cumprir com eficiência 

os trabalhos apresentados. 

d) Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações federal, estadual, 

municipal e órgão de controle. 

e) Refazer, às suas expensas, os serviços executados com erro ou imperfeição, salvo se decorrentes de informação 

errônea da CONTRATANTE; 

f) O Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, bem como pelos impostos e taxas devidos aos órgãos 

federal, estadual e municipal, bem como demais despesas decorrentes da proposta a ser apresentada. 

g) Apresentar atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público demonstrando ter executados serviços semelhantes 

ao objeto deste termo e ou através de Curriculum(s) da Equipe Técnica responsável pelo Projeto que demonstre sua 

capacitação profissional na elaboração de serviços semelhantes e compatíveis com o presente projeto, objetivando 

demonstrar sua qualificação técnica para o trabalho. 

 

3.9.2 - DA CONTRATANTE 

Para a perfeita consecução dos objetivos a CONTRATANTE se responsabilizará: 

a) Pela disponibilização das informações necessárias ao bom andamento dos serviços; 

b) Pela disponibilização de local para a execução dos trabalhos em sua sede, ou outros espaços a serem indicados. 

c) Pela COORDENAÇÃO interna através da Comissão Coordenadora - visando o acompanhamento, suporte e fiscalização, e 

ainda pela aprovação dos trabalhos realizados, atestando sua conclusão. 

d) Por atuar de forma a auxiliar e participar do planejamento estratégico a ser adotado para cumprimento dos prazos e 

melhor alcance dos objetivos propostos. 

e) Pela efetivação do pagamento da contratada pelos valores contratados e nos prazos estipulados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 02 

Minuta do Contrato 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NA 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E NO QUADRO DE 

CARGOS E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO”. 

Contrato, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, com sede na Rua Barão do Rio Branco, n. 187, 

Centro, Grão-Pará/SC, inscrito no CNPJ/MF sob n. 82.558.149/0001-55, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor HELIO ALBERTON JUNIOR, inscrito 

no CPF n.º 056.885.919-78, e a empresa ----------------------------, com sede na Rua ------------, n. ----, Bairro -------, 

(Cidade/Estado), CEP ---------------, inscrita no CNPJ sob o nº -------------------, neste ato, representada por seu titular, 

senhor -----------------------------, portador do CPF nº ----------------, doravante denominada de CONTRATADA, têm entre 

si justo e contratado o que segue: 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS 

NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E NO QUADRO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO, 

conforme descrito no Termo de Referência do Edital de Tomada de Preços nº 10/2021, Processo Licitatório nº 

65/2021, do qual originou-se este Contrato e que encontra-se totalmente vinculado ao mesmo. 

CLÁUSULA II – DO VALOR 

Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá a importância de R$ -------------- (--------------------------------------), 

divididos em 4 (quatro) parcelas mensais de R$ ----------------- (--------------------------------------------).  

 

CLÁUSULA III - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste contrato será de 12(doze) meses, com previsão inicial a contar da assinatura do contrato, 

podendo ser renovada, a critério da Administração Municipal, na forma da Lei 8.666/93. 

O prazo de execução dos trabalhos será de 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA IV - DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA, 

devidamente aprovado pelo CONTRATANTE, tendo os seus valores unitários especificados na Cláusula II desse 

contrato; 

4.2 O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e 

custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA; 

4.3 Os valores unitários do Contrato não poderão ser reajustados dentro do período de 12 (doze) meses; 

4.4 A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá 

ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do 

aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte); 

4.5 Recursos para pagamento – Dotação: o recurso necessário à presente contratação, acha-se classificado na dotação 

orçamentária 

03.01.2.003.3.3.90.35.01.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas (Código reduzido: 8). 

 

CLÁUSULA V - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

5.1 Os serviços, objeto do presente certame, deverão ser prestados de acordo com o termo de referência anexo ao 

edital. 

5.2 O recebimento e a fiscalização dos serviços ficarão por conta da Secretaria de Administração Planejamento e 

Fazenda. 



 

 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal correspondente aos itens, encaminhando-a ao respectivo 

requisitante; 

6.2 O pagamento será efetuado até o dia 10 do mês subsequente, mediante apresentação de Nota Fiscal, referente aos 

serviços prestados, datada e assinada por responsável dos órgãos municipais; através de cheque nominal a 

Empresa ou de depósito na conta corrente da licitante vencedora. 

 

CLÁUSULA VII - DAS RESPONSABILIDADES 

7.1 A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste Contrato e, 

consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha 

direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da 

fiscalização exercida pelo CONTRATANTE; 

7.2 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93; 

7.3 As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA; 

7.4 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos serviços fornecidos, cabendo-lhe verificar o 

atendimento das especificações, exigidas neste Edital. 

 

CLÁUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) providenciar o saneamento de qualquer irregularidade na entrega do objeto no prazo máximo de 48 horas; 

b) manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas no Edital de Tomada de Preços nº 10/2021-TP, 

Processo de Licitação nº 65/2021, origem deste contrato; 

c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93); 

d) corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme previsto no art. 69 da lei 

8.666/93 

4.2 Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos itens exigidos no contrato, a CONTRATADA 

deverá substituí-los sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES 

9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa:  

1 De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do 

serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento); 

2 De até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de descumprimento do Contrato, ressalvado o 

disposto no item 1 (um) acima citado; 

3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Grão-

Pará/SC pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos; 

4 Declaração de inidoneidade. 

 

9.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas 

simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou 

prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço; 

9.3 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito, ou 

cobrados judicialmente. 

 

CLÁUSULA X – DA RESCISÃO 



 

10.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente 

enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos incisos I a 

XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 

10.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou à terceiros, 

por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto contratado, isentando o município de toda e 

qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo; 

11.2 A CONTRATADA não poderá subcontratar ou transferir a terceiros o objeto deste contrato, salvo expressa 

autorização da Administração Municipal; 

11.3 Aplicam-se a este Contrato as disposições das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/1993, e suas posteriores modificações, 

que regulamentam as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública. 

 

CLÁUSULA XII – DO FORO 

Elegem as partes contratantes o Foro de Braço do Norte/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste 

Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinados, a tudo presentes. 

 

Grão-Pará/SC, em 21 de outubro de 2021. 

 

 

_______________________________________ 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 

  

 

_______________________________________ 

NOME DA CONTRATADA 

Titular da Contratada 

   

TESTEMUNHAS 

 

_______________________________________ 

Nome: 

CPF: 

  

_______________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 
               

 

 



 

ANEXO 03 – MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 

 

ANEXO 03 (A) 

 

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ________ – PR. 

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

REFERENTE À EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2021 

Tipo: Técnica e Preço 

 

 

PROPOSTA TÉCNICA  

 

A empresa _______________________ , estabelecida na Rua ___________________________nº __________, bairro, 

cidade, CNPJ/MF sob nº , apresenta a sua proposta Técnica referente ao item 5.3  -   ITEM “A” -  Prestação de Serviços 

Técnicos de Consultoria especializada na Revisão e Implementação de Melhorias da Estrutura Organizacional e no 

Quadro de Cargos e Carreiras do Município de Campo do Tenente/PR, envolvendo estudos técnicos, análises, serviços de 

reestruturação normativa, reestruturação de pessoal, de acordo com previsões Constitucionais e da Lei Complementar 

n°101/00, dentre outras necessárias ao fiel cumprimento da execução dos serviços, com implantação de novo 

Organograma Estrutural, Plano de Cargos e Carreiras, Reformulação do Estatuto dos Servidores, leis e decretos relativos 

aos regimes jurídicos, celetista e estatutário, bem como a revisão do Estatuto do Magistério e do Plano de Cargos e 

Carreiras do Magistério Municipal. 

Experiência e Habilitação da Empresa Quantidades de 

pontos por 

serviços 

realizados 

Máximo de 

Pontos 

Nº  de pontos 

obtidos 

Atestados de Capacidade Técnica de prestação de 

serviços similares e compatíveis com o objeto. 

(Poderão ser apresentados em atestados diferentes 

para o cumprimento desse item). 

5,00 (cinco) 

pontos por 

atestado 

 

 

 

 

15 

 

Certidão de registro da empresa no órgão de classe 

CRA (Conselho Regional de Administração, CRC 

(Conselho Regional de Contabilidade) ou no 

CORECON (Conselho Regional de Economia). 

 

5,0 (cinco)  

pontos por 

registro 

 

 

15  

 

_______________________, _____/_____/2021. 

     

 

____________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

RG e CPF 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 03 (B) 

 

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ________ – PR. 

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

REFERENTE À EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2021 

Tipo: Técnica e Preço 

 

 

 

 

PROPOSTA TÉCNICA  

 

A empresa _______________________, estabelecida na Rua ________________________nº __________, bairro, cidade, 

CNPJ/MF sob nº ....., apresenta a sua proposta Técnica referente ao item 5.3  -  Item “B” – Equipe Técnica. 

 

“ITEM  “B ” – EQUIPE TÉCNICA 

Formação 
Quantidades de pontos 

por Profissional 

Máximo de 

Pontos 

Nº de pontos 

obtidos 

Profissional formado na área de Direito, com 

especialização em Direito Tributário  

5,0 (cinco) pontos por 

técnico 
10 

 

Profissional formado na área de Direito. 
5,00 (cinco) pontos por 

técnico 
10 

 

Profissional formado na área de Direito, com 

especialização na área trabalhista 

5,0 (cinco) pontos por 

técnico 
10 

 

Profissional formado na área de Direito, com 

especialização em Direito Administrativo 

10,0 (dez) pontos por 

técnico 
10 

 

Profissional formado em Economia 
5,00 (cinco) pontos por 

técnico 
05 

 

Profissional formado em Administração  
5,0 (cinco) pontos por 

técnico 
10 

 

Profissional formado em Ciências Contábeis 
5,0 (cinco) pontos por 

técnico 
15 

 

TOTAL  70  

 

_______________________, _____/_____/2021. 

     

 

____________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

RG e CPF 

 

 



 

ANEXO 04 – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(MODELO) 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Referência: Tomada de Preços nº 10/2021, Processo de Licitação nº 65/2021.  

 

Prezados Senhores,  

a) Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta objetivando ao objeto do Edital de 

Tomada de Preços nº 10/2021, conforme item e valores descritos na tabela abaixo:  

 

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 
PREÇO TOTAL (R$) 

Proposto 

01 1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NA 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E NO QUADRO DE 

CARGOS E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO. 

R$---------- 

 

b) Valor Global de R$ _____(____________), com prazo de execução de 6 (seis) meses, com possível prorrogação 

da vigência contratual até o limite máximo permitido, tendo em vista tratar-se de serviços contínuos. 

c) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado 

no documento de convocação.  

d) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da 

licitação.  

d) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na Licitação em epígrafe e seus 

anexos.  

(Local e data).  

Atenciosamente,  

_______________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO LICITANTE 

 



 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 65/2021 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 

 

 

ANEXO 05 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À 

HABILITAÇÃO 

(MODELO) 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO 

 

 

Referência: Tomada de Preços nº 10/2021, Processo de Licitação nº 65/2021.  

 

O(A) licitante _______________________________________________, qualificação e endereços completos 

____________, DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 

Lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório em epígrafe. 

Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.  

(Local e data).  

_______________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO LICITANTE 

 

 



 

 

PROCESSOSO DE LICITAÇÃO Nº 65/2021 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 

 

ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 

(MODELO) 

 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 

 

Referência: Tomada de Preços nº 10/2021, Processo de Licitação nº 65/2021.  

 

O(A) licitante _______________________________________________, qualificação e endereços completos 

____________, DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, que renuncia, expressamente, ao direito recursal de que 

trata o artigo 109 da Lei 8.666/93, podendo, assim, a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, prosseguir com os 

atos do certame licitatório, abrindo as propostas de preço das licitantes habilitadas.  

(Local e data).  

 

Atenciosamente,  

_______________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO LICITANTE 

 

 

Observação: Este formulário deverá ser inserido no Envelope nº 1, caso a(o) licitante não esteja presente ao certame de 

abertura da licitação e queira contribuir com a municipalidade na urgência da realização do certame licitatório. 



 

ANEXO 07 - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Ilma. Srª 

JOSIANE KÜLKAMP MEURER 

DD. Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Grão-Pará/SC 

Grão-Pará  -  SC 

 

O(A) licitante _______________________________________________, qualificação e endereços completos 

____________, INFORMA, ao Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Grão-Pará, que o (a) 

Senhor (a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

_______________________________ e do CPF nº _____________________________________, é a pessoa designada 

para acompanhar a sessão de abertura das propostas de preços e da documentação, bem como assinar as atas e demais 

documentos a que se referir o Processo Licitatório nº 65/2021, Tomada de Preço nº 10/2021, da Prefeitura Municipal de 

Grão-Pará, com amplos poderes para acordar, transigir, receber em devolução documentos que me pertencem, enfim, agir 

em meu nome que ora é credenciada a representar. 

Ademais, declaro ciência de que esta empresa se responsabilizará, em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos 

que forem praticados por nosso (a) representante. 

Local e Data. 

 

Atenciosamente,  

_______________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO LICITANTE 
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