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EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 920/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE GERAL E PÚBLICA, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FISCAL, 
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA PARA O CRMV/MS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO.   
  

• RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:   
 
           Dia 10/10/2017 às 12 até 15 horas.    
 

• ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL:   
 

           Dia 10/10/2017 às 15 horas.    
 

• LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:  
  

SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL – CRMV/MS – RUA DR. ANTÔNIO ALVES ARANTES, Nº 
263, BAIRRO CHÁCARA CACHOEIRA, CAMPO GRANDE - MS.    
 

• CONSULTAS AO EDITAL:   
 

PELA INTERNET NO “SITE” DO CRMV/MS, NO ENDEREÇO www.crmvms.org.br E 
TAMBÉM NO QUADRO DE AVISOS DA SEDE DO CRMV/MS.    
 

• ESCLARECIMENTOS:   
 
ATRAVÉS DO E-MAIL: cpl@crmvms.org.br 
FAX: (67) 3331-3131 E TELEFONE: (67) 3331-1655 das 12h00 às 17h00 
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EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 920/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017 

 

1- PREÂMBULO 

 
1.1. O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL – CRMV/MS, na pessoa de sua representante legal e através de seu 
Pregoeiro designada, Gerente de Licitações Eliezer Viveiros da Silva e em face da 
aprovação do plenário para abertura do processo licitatório conforme Ata nº. 257 de 
12/05/2017, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 920/2017, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2017 do tipo MENOR PREÇO, regido pela Lei Federal 
n.º 10.520, de 17/07/2002 e Lei Federal 8.666, de 21/06/93, e alterações posteriores e 
demais condições fixadas neste instrumento convocatório. 
 

2. FUNDAMENTO LEGAL 

 
2.1.  A presente licitação será regida pela Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 e Lei 8.666, 
de 21/06/1993, com suas respectivas alterações e condições do presente Edital 
incluindo os anexos que o integram.   
 

3. ÀREA REQUISITANTE 

 
3.1. Área Administrativa e Financeira 
 

4. OBJETO 

 
4.1. Constitui objeto do presente PREGÃO PRESENCIAL a contratação de pessoa 
empresa para prestação de serviços de contabilidade geral e pública, nas áreas 
contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária para o CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – CRMV/MS, 
conforme especificações contidas no Anexo III – Projeto Básico deste Edital. 
 

5. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO 

 
5.1. Qualquer pessoa poderá, através do fone (67) 3331-1655 ou e-mail 
cpl@crmvms.org.br solicitar esclarecimentos ou providências até 2 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para recebimento das propostas.   
 
5.2. As impugnações, obrigatoriamente, deverão ser formalizadas por escrito, 
devidamente assinadas e protocoladas no CRMV/MS na Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 
263 - Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS, no prazo de até 2 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para recebimento das propostas.   

mailto:cpl@crmvms.org.br
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5.3. Os questionamentos e impugnações serão respondidos no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas do seu recebimento.    
 
5.4. O inteiro teor da resposta estará disponível no “site” www.crmvms.org.br    
 
5.5. Os participantes deverão consultar diariamente o “site” do CRMV/MS para 
verificação de inclusão de adendos e/ou esclarecimentos neste Edital, especialmente no 
dia anterior à sua realização.   
 
5.6. É de exclusiva responsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/ou 
esclarecimentos, não podendo alegar desconhecimento em relação às informações 
disponibilizadas relativas a este Edital.   
 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
6.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto desta licitação, que seja constituída sob as leis brasileiras em caráter permanente 
e que atendam a todas as exigências deste edital.   
 
6.2. Poderão participar da Sessão Oficial do Pregão Presencial, os representantes 
efetivamente credenciados.   
 
6.3. Não poderão participar da presente licitação as empresas:   
6.3.1. Suspensas ou impedidas ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública;  
6.3.2. Em consórcio;  
6.3.3. Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial;  
6.3.4. Que tenham funcionários, membros da Administração e/ou colaboradores do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul – 
CRMV/MS.   
 
6.4. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade da 
licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 
 

7. CREDENCIAMENTO 

 
7.1 A licitante poderá vir representada por seu administrador ou por mandatário.   
 
7.2. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada.   
 
7.3. Não será permitida a participação do mesmo representante para mais de uma 
empresa. 
 
7.4. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro por 
meio de instrumentos públicos ou particulares, observando o seguinte:   
 

mailto:cpl@crmvms.org.br
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7.4.1. Os representantes das licitantes deverão se apresentar para o credenciamento 
junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de: carteira de identidade ou documento legal 
equivalente e documento que o credencie a participar deste certame – procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida através do qual seja-lhe 
atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em 
direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome da licitante.    
 
7.4.2. No caso de credenciamento por instrumento de procuração particular, o 
representante da empresa deverá apresentar o contrato social e sua última alteração, ou 
alteração contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado, no ato do 
credenciamento juntamente com a carteira de identidade ou outro documento legal que 
o credencie.   
 
7.4.3 O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira 
de identidade ou documento legal equivalente e cópia do respectivo Contrato Social e 
última alteração, ou alteração contratual consolidada, ou documento equivalente 
atualizado. Se o representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente 
formular propostas ou praticar atos de administração, os demais sócios participantes da 
administração, conforme dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão 
outorgar-lhe os poderes necessários através de procuração conforme itens 7.4.1 e 7.4.2.   
 
7.5. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo I e, se não 
o fizer, deverá conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento.   
 
7.6. Na procuração ou na carta dirigida ao Pregoeiro deverão constar, expressamente, 
poderes para participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive para 
formular ofertas e lances de preços, bem como para praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da proponente.   
 
7.7. A licitante deverá apresentar declaração dos interessados ou seus representantes 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação; a teor do art. 4º, inciso VII, da 
Lei Federal 10.520 de 17.07.2002, a qual deverá ser entregue no ato do 
credenciamento, podendo obedecer ao modelo do Anexo II e, se não o fizer, deverá 
conter todos dados informativos necessários.   
 
7.8. O credenciamento da licitante ou de seu representante legal, junto ao Pregoeiro, 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade 
legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 
 
7.9. Os documentos necessários ao credenciamento de representante deverão ser 
apresentados em via original seguida de cópia para autenticação do Pregoeiro e/ou 
Equipe de Apoio ou apresentados em cópia autenticada por cartório competente.   
 
7.10. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representante devem estar 
fora dos envelopes de proposta ou de documentos.   
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8. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO. 

 
8.1. Os documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser entregues o 
Pregoeiro na abertura da sessão pública deste certame, em envelopes distintos, 
lacrados (com cola ou lacre), sob pena de desclassificação, contendo em sua parte 
externa, as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA COMERCIAL AO 
PREGOEIRO DO CRMV/MS PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 920/2017 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 001/2017 RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE, 
ENDEREÇO E CNPJ 

 
 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO AO PREGOEIRO DO CRMV/MS 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 920/2017 PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 001/2017 RAZÃO SOCIAL DA 
PROPONENTE, ENDEREÇO E CNPJ 

 

9. PROPOSTA COMERCIAL 

 
9.1. A proposta comercial deverá ser apresentada, visando a facilitar o julgamento por 
parte do Pregoeiro, nos moldes do modelo do Anexo III – Termo de Referência e Anexo 
IV – Proposta Comercial deste edital.   
 
9.2. A proposta comercial e a oferta deverá compreender todos os itens constantes do 
Anexo III – Termo de Referência, deste edital;   
 
9.3.  O preço ofertado na proposta comercial corresponderá à totalidade dos custos e 
despesas tais como, transporte, tributos, encargos sociais, seguros, ônus 
previdenciários e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus ou acessórios 
que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.   
 
9.4. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem exatamente o objeto desta licitação. 
 
9.5. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo 
licitante, no ato da entrega de sua proposta comercial.   
 
9.6. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste edital.   
 
9.7. O licitante detentor da proposta de menor preço por lote deverá encaminhar ao 
Pregoeiro, via e-mail (cpl@crmvms.org), sua Proposta de Preço AJUSTADA AO PREÇO 

mailto:cpl@crmvms.org.br
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FINAL, em até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão do Pregão 
mesmo que essa sessão seja baixada em diligência, sob pena de desclassificação.    
 

10. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
10.1. Habilitação    
 
10.1.1. O envelope nº. 02 deverá conter obrigatoriamente os documentos enumerados 
nos itens 10.2 a 10.5, apresentados em via original seguida de cópia para autenticação 
do Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio ou apresentados em cópia autenticada por cartório 
competente.  
   
10.1.2. Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, 
bem como aqueles que não atenderem as exigências deste edital e, ainda, serão 
considerados inservíveis os protocolos de solicitação destes documentos feita às 
repartições competentes.   
 
10.1.3. O documento emitido via Internet poderá ter a sua autenticidade verificada no 
respectivo “site”.   
 
10.1.4. Os documentos que tiverem prazo de validade deverão ser apresentados com 
este prazo válido. Será considerado prazo válido o período de validade explícito no 
documento que englobar a data fixada para a abertura dos envelopes ou inexistindo 
essa informação, deverá haver a data de emissão deste documento em até 90 (noventa) 
dias anteriores à data fixada para a abertura dos envelopes.   
 
10.1.5. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos 
exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital.   
 
10.2. Habilitação Jurídica    
 
10.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;   
 
10.2.2. Ato constitutivo, estatuto social, contrato social com a última alteração ou 
alteração contratual consolidada, devidamente registrado, em se tratando de empresas 
comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus representantes legais;   
 
10.2.3. Inscrição de ato constitutivo, em caso de sociedades civis, acompanhada de 
comprovação da diretoria em exercício.   
 
10.2.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
operação no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.   
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Obs.: a) Os documentos relacionados nos subitens 10.2.1 a 10.2.4 não precisarão 
constar do envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 
    
b) O objeto constante do ato constitutivo/alteração contratual da empresa deverá ser 
compatível com o objeto licitado.   
 
10.3.  Regularidade Fiscal   
 
10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda, atualizada;   
 
10.3.2. Certidão Negativa de débitos trabalhistas conforme Lei nº 12.440/11;   
 
10.3.3. Certidão Negativa de Débito do INSS (site: www.mpas.gov.br), observando se a 
finalidade para qual foi emitida;   
 
10.3.4. Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei 
(site: www.caixa.gov.br);   
 
10.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa Conjunta 
da Receita Federal do Brasil (site: www.receita.fazenda.gov.br); 
 
10.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual: Certidão Negativa de 
Débitos Estaduais;   
 
10.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Valores Mobiliários e 
Imobiliários), do domicílio ou sede da licitante: Certidão Negativa de Débitos Municipais;   
 
10.3.8. Declaração da licitante demonstrando regularidade de inexistência de fato 
impeditivo e de situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo do 
Anexo V deste edital.   
 
Obs: a) Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar na 
própria certidão, ressalva que autorize a sua aceitação.   
 
10.4. Qualificação Econômico-Financeira   
 
10.4.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação judicial ou 
extrajudicial expedida pelo distribuidor da Justiça do domicílio da sede da licitante em 
data não anterior a 90 (noventa) dias da data fixada para a abertura dos envelopes.   
 
10.5. Qualificação Técnica    
 

mailto:cpl@crmvms.org.br
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10.5.1. Comprovação de registro da licitante no Conselho Regional de Contabilidade de 
Mato Grosso do Sul – CRC-MS, com apresentação de Certidão de Regularidade 
expedida pela entidade.   
 
10.5.2. Comprovação de registro do profissional, responsável técnico da empresa, no 
Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul – CRC/MS, com 
apresentação de Certidão de Regularidade da entidade.   
 
10.5.3. Atestados de Capacidade Técnica expedidos por órgãos públicos, 
preferencialmente em papel timbrado, comprovando que a licitante tenha prestado 
serviços de contabilidade pública, similares e de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, devidamente datada e do 
órgão ou empresa expedidora.   
 
10.5.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.  
 
10.5.5.  No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, não será exigida a 
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, conforme art. 3º do 
Decreto nº 8.538, de 2015.  
 
 

11. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

 
11.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas licitantes, o Pregoeiro dará início ao recebimento dos envelopes contendo a 
Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes 
devidamente credenciados, e ainda, à realização do procedimento licitatório.   
 
11.2. Classificação das Propostas Comerciais 
 
11.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas 
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, podendo ser desclassificadas aquelas que estiverem em 
desacordo.    
 
11.2.2. Será desclassificada a proposta que:   
 
a) não se refira à integralidade do objeto;   
 
b) apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
de mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos 
termos do disposto no § 3º do art. 44 e inciso I e II do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93;   
 
c) não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital.    
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11.2.3. O Pregoeiro classificará a autora da proposta de menor preço por lote e aquelas 
que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de 
menor preço, para participarem dos lances verbais.   
 
11.2.4. Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas 
no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificará as 3 (três) melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 3 (três) para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.   
 
11.2.5. Considerando o estabelecido no item anterior, caso haja propostas empatadas 
na terceira posição, todas elas participarão da etapa de lances.   
 
11.2.6. Se, nos critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 3 
(três) proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de 
propostas escritas, o certame transcorrerá normalmente com dois licitantes na fase de 
lances. Caso haja o comparecimento de uma única interessada ou uma só proposta 
admitida, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de 
ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste edital concernentes à aceitabilidade da 
proposta, à habilitação, à negociação do preço ofertado e à adjudicação.   
 
11.3. Lances Verbais   
 
11.3.1.  Às licitantes classificadas, será dada a oportunidade de nova disputa, por meio 
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço por lote e os demais. 
 
11.3.2.  Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
dos lances.   
 
11.3.3.  A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) 
Pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior 
ordenação das propostas.   
 
11.3.4. Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta detentora do 
melhor lance ou valor negociado, será assegurada preferência de contratação;   
 
11.3.5. Esgotada a possibilidade da apresentação de lance mais vantajoso e constatado 
o empate de preços da proposta vencedora com a microempresa ou empresas de 
pequeno porte, o Pregoeiro avisará às licitantes para proceder ao desempate, nos 
termos do que dispõe a LC 123/2006, observando os seguintes procedimentos:   
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a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor lance ou valor 
negociado, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;   
 
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese desta condição, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito;   
 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte, que encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condição, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta;   
 
d) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de 5 minutos após a 
solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;   
 
e) Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nesta condição, o objeto será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;   
 
f) O disposto nesta condição somente aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;   
 
g) Caso seja declarada vencedora da etapa de lance, a licitante deverá, juntamente com 
a sua documentação, comprovar o seu enquadramento na categoria de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, por meio do contrato social, devidamente registrado na 
Junta Comercial.   
 
11.4. Julgamento   
 
11.4.1. O critério de julgamento será o de menor preço ofertado pelas licitantes.   
 
11.4.2. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço ofertado e o valor estimado da contratação.   
 
11.4.3. Sendo aceitável a oferta de menor preço ofertado, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para 
confirmação das suas condições habilitatórias.   
 
11.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências será declarada a licitante 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto proposto.   
 
11.4.5. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação da licitante, na 
ordem de classificação, e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
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lance que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e à ela 
adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou proposta.   
 
11.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar 
para que seja obtido melhor preço.   
 
11.4.7. Na reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será 
assinada pelos presentes.   
 
11.4.8. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o 
Pregoeiro devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, inviolados, podendo, todavia, retê-los até o 
encerramento da licitação. 
 

12. RECURSOS 

 
12.1.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.   
 
12.2. A licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as 
quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes 
desde logo intimadas para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.    
 
12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.   
 
12.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.   
 
12.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.   
 
12.6. O recurso administrativo deverá ser protocolado no CRMV/MS, à Rua Dr. Antônio 
Alves Arantes, 263 – Bairro Chácara Cachoeira – Campo Grande – MS, no horário das 
12 horas às 17horas, nos dias de expediente do CRMV/MS. 
 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante 
vencedora, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 
 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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14.1. A despesa total para a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 
85.480,00 (oitenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta reais) e onerará os recursos 
orçamentários e financeiros reservados pelo CRMV-MS, Contas Despesas: 
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 – SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS - PJ, Centros de 
Custo: 1.01.02.004 – Serviços de Terceiros e Encargos.  
 

15. DO PAGAMENTO 

 
15.1. Mediante o recebimento da respectiva nota fiscal/fatura com os serviços 
devidamente discriminados. O CRMV/MS terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para 
realizar o pagamento, prazo este contado da data do efetivo recebimento da nota 
fiscal/fatura;   
 
15.2 O valor dos tributos será descontado na fonte pelo CRMV/MS, nos termos da lei;   
 
15.3 O pagamento mensal estará condicionado ao serviço efetivamente realizado, 
atestados pela Área Administrativa e/ou Assessoria de Gestão do CRMV/MS e 
respeitada a descrição e especificação indicados neste Edital;  
  
15.4 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 
regularizados. 
 

16. FISCALIZACÃO DOS SERVIÇOS 

 
16.1. As áreas competentes para fiscalizar e acompanhar os serviços objeto desta 
licitação é a Administrativa e Financeira, porém, não exclui nem reduz a 
responsabilidade da empresa vencedora da licitação, nos termos da legislação referente 
a licitações e contratos administrativos.    
 
16.3. Os serviços serão prestados na forma e de acordo com as especificações do 
objeto descritos no Anexo IV deste edital, na forma prevista no art. 73, inciso II da Lei n.º 
8.666/93.   
 

17. CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 

 
17.1. Homologado o procedimento licitatório, o representante legal da adjudicatária será 
convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta constante no Anexo VI, no 
prazo de até 05 (cinco) dias após o recebimento da comunicação.    
 
17.1.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pelo CRMV/MS.   
 
17.2. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente, não tendo solicitado prorrogação de 
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prazo com justificativa aceita pelo CRMV/MS, este examinará as propostas 
subsequentes e habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a 
apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço.   
 
17.3. O contrato a ser firmado entre o CRMV/MS e a adjudicatária incluirá as condições 
estabelecidas neste edital, seus anexos e legislação pertinente para a fiel execução do 
objeto licitado.   
 
17.4. O contrato vigorará pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, com eficácia legal a 
partir da assinatura do mesmo, podendo, se vantajoso para a Administração, ser 
prorrogado por igual e sucessivo período até o limite de 60 meses, através de termo 
aditivo. 
 
17.5. A contratada deverá manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, devendo comunicar ao CRMV/MS, imediatamente, qualquer alteração que 
possa comprometer a manutenção da contratação, bem como reapresentar os 
documentos com prazo de validade expirado.   
 
17.6. Qualquer tolerância por parte do CRMV/MS, no que tange ao cumprimento das 
obrigações assumidas pela empresa, durante o cumprimento do contrato, não importará, 
em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, 
permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas do contrato e podendo o CRMV/MS 
exercer seus direitos a qualquer tempo.   
 
17.7. O CRMV/MS não aceitará ou receberá da empresa qualquer serviço em 
desacordo com o previsto no contrato, podendo rescindi-lo nos termos do artigo 78, 
inciso I e aplicar o disposto no artigo 24, inciso XI, da Lei n.º 8.666/93.   
 
17.8. A Contratada e o CRMV/MS poderão restabelecer o equilíbrio econômico- 
financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, por 
repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição 
dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formação de 
preços e demonstrativo de encargos sociais e fiscais. 
 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
18.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente edital ficará sujeito às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 
8.666/93;   
 
18.2. A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o CRMV/MS, e será descredenciada dos 
sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.   
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18.3 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das 
obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 
78, incisos I a XI da Lei 8.666/93, a Administração poderá, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções, conforme art. 87 da Lei 
8.666/93, sem prejuízo de outras:   
 
a) advertência;  
b) multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor da nota de empenho, por dia de 
atraso, até o limite máximo de 5% (cinco por cento);  
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho ou Contrato, no caso de 
descumprimento parcial ou total de qualquer obrigação pactuada; 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 02 (dois) anos.   
 
18.4 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou no caso de multa, cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei nº 8.666/93) 
 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
19.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:   
 
19.1.1. Anexo I – Modelo de Carta de Credenciamento   
 
19.1.2. Anexo II – Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da 
Habilitação.   
 
19.1.3. Anexo III – Termo de Referência;   
 
19.1.4. Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial;   
 
19.1.5. Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de 
situação regular perante o Ministério do Trabalho;   
 
19.1.6. Anexo VI – Minuta do contrato   
 
19.1.7. Anexo VII – Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte.   
 
19.1.8. Anexo VIII – Comprovante de retirada de Edital   
 
19.2. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.   
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19.3. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro 
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 
especializados.   
 
19.4. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93.   
 
19.5. A participação da licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos 
termos e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais 
normas legais que disciplinam a matéria.   
 
19.6. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 
CRMV/MS revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de 
fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, 
mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos 
participantes da licitação.   
 
19.7. Para atender a seus interesses, o CRMV/MS reserva-se o direito de alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, 
obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.    
 

Campo Grande-MS, 26 de setembro de 2017.     
 

 
 

Eliezer Viveiros da Silva  
Gerente de Licitações/Pregoeiro  

Matrícula CRMV/MS – 047 
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ANEXO I 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCURAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 920/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017 

 
A (nome da empresa) ________________________, CNPJ __________________, com 
sede à ______________, neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com 
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço) _______________________, pelo presente instrumento, credenciamos 
procurador (es) o(a) Sr.(a) _________________________ ( nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)_____________, para participar das 
reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado (ou de forma genérica para 
licitações em geral), o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 
propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, assinar 
propostas comerciais, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, 
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento 
licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso.    
 
Campo Grande, ____ de _______________ de 2017.    
 
Assinatura: _________________________________    
 
 
Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DA 

HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 920/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017 

 

A (nome da empresa) ________________________________________, CNPJ 
__________________,com sede à ______________, neste ato representada pelo (s) 
(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço)___________, Interessado em participar da licitação 
em epígrafe que se processa no processo administrativo indicado que visa (objeto da 
licitação) ________________, do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – CRMV/MS, DECLARO, 
sob penas da Lei, O PLENO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.     
 

Local e data   
_________________________________________ 

(nome, R.G., cargo e assinatura do representante legal) 
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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA  ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 920/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017 

Constitui objeto do presente PREGÃO PRESENCIAL a contratação de empresa para 
prestação de serviços de contabilidade geral e pública, nas áreas contábil, fiscal, 
trabalhista e previdenciária para O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – CRMV/MS.   
 
1. OBJETO:  
 
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de contabilidade geral e 
pública, nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária e implantação das novas 
normas de contabilidade (NBC T 16) a partir de 01 de janeiro de 2015.   
 
2. JUSTIFICATIVA:  
 
2.1. A contabilidade, além de ser uma obrigação legal, tem como finalidade, o controle 
da vida econômica, financeira e patrimonial de qualquer instituição, e é de grande 
importância para a gestão do CRMV/MS. Assim, é necessária a contratação do serviço 
de contabilidade com objetivo de manter e registrar toda a movimentação/contabilização 
da documentação correspondente aos atos de gestão econômico-financeiros.   
 
3. INFORMAÇÕES GERAIS:  
 
3.1. O efetivo de pessoal do CRMV/MS inclui em média 25 (vinte e cinco) funcionários 
regidos pela CLT. O efetivo de estagiários são no total de 02 (dois).   
 
3.2. O volume estimado de lançamentos contábeis médios mensais realizados em 2017 
correspondem aproximadamente 1.000 (um mil).  
 
3.3. Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA.   
 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  
 
4.1. Dada natureza dos serviços que envolvem trâmite de documentos, homologações 
de rescisões de contratos de trabalho, reuniões, acompanhamentos e contatos 
telefônicos frequentes, a proponente deverá possuir escritório em Campo Grande/MS, 
sendo permitida a constituição deste escritório, impreterivelmente, até a data da 
assinatura do contrato oriundo desta licitação e desde que a licitante se comprometa 
oficialmente com esta obrigação.   
 
5. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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ÁREA CONTÁBIL – os serviços desta natureza englobarão, entre outras, 
especialmente as seguintes atividades:  
 
a) Análise documental, classificação contábil e escrituração dos livros, Diário e Razão, 
obedecendo às regras e a formatação estabelecidas na Legislação vigente, observando 
a codificação contábil estabelecida no Plano de Contas adotado pelo CRMV/MS, de 
todas as operações contábeis realizadas diariamente;  
 
b) Efetuar as provisões contábeis relativas;  
 
c) Controle contábil dos Bens Patrimoniais da CRMV/MS e sua depreciação;  
 
d) Elaboração de relatórios e demonstrativos mensais exigidos pelo CRMV/MS, tais 
como: Balancetes, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, 
Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Comparativo da Receita Orçada com a 
Arrecadada, Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, Demonstrativo de 
Repasse Cota Parte CFMV, Razão Analítico, Diário, a serem entregues impressos e em 
arquivo digital;  
 
e) Fornecimento anual do Livro Razão e do Livro Diário, encadernados conforme 
definido pelo CRMV/MS;   
 
f) Implantação das novas normas de contabilidade aplicadas ao Setor Público à partir de 
01 de janeiro de 2015 (NBC T 16);  
 
g) Apresentação de Balancetes mensais quando solicitadas pela chefia imediata; 
 
h) Elaboração do Orçamento anual e Reformulações Orçamentárias quando solicitadas 
pela chefia imediata;  
 
i) Elaboração da Prestação de Contas anual e envio de informações pertinentes ao 
Relatório de Gestão;  
 
j) Elaboração de relatórios periódicos que evidenciam a saúde financeira da 
Organização;    
 
ÁREA FISCAL - os serviços desta natureza englobarão, entre outras, especialmente as 
seguintes atividades:  
 
a) Análise documental e de notas fiscais para apuração de impostos, escrituração fiscal 
e preenchimento das guias de recolhimento, exigidas pelas legislações federal, estadual 
e municipal;  
 
b) Efetuar a compensação e/ou retificação de tributos federais, estaduais e municipais, 
quando necessário;  
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c) Elaboração da Declaração de Rendimentos Anual de Prestadores de Serviços e 
Fornecedores de Materiais;  
 
d) Orientar os fornecedores que porventura tenham objeções quanto à obrigatoriedade 
de retenções.  
 
e) Conferir e efetuar as retenções tributárias dos fornecedores do CRMV/MS em 
conformidade com a legislação vigente à época. 
 
f) Disponibilizar em tempo hábil as guias de pagamento oriundas das retenções 
realizadas dos fornecedores para pagamento.   
 
ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - os serviços desta natureza englobarão, 
entre outras, especialmente as seguintes atividades:  
 
a) Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS/PASEP, FGTS, IRRF e 
outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pelo CRMV- MS.  
 
b) Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados, com emissão de 
contracheques, bem com, das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos 
afins.  
 
c) Execução das rotinas envolvendo admissões, demissões, transferências, 
afastamentos, férias, homologações, benefícios, efetuando os respectivos registros, 
controles e emissão de formulários e guias de recolhimento, dentro dos prazos legais.   
 
d) Confecção e apresentação, nos prazos legais, aos Órgãos Federais das seguintes 
peças: DIPJ, DIRF, RAIS, CAGED, entre outras que se sejam necessárias conforme 
previsão legal;  
 
e) Realizar, quando solicitada, cálculos trabalhistas em função de acordos, ajustes, 
demandas judiciais, entre outros que se fizerem necessárias, demonstrando-os através 
e planilhas, gráficos, relatórios, sempre que necessário;  
 
f) Realizar as homologações de rescisão de trabalho representando o CRMV/MS no 
Sindicato.  
 
g) Elaboração das obrigações acessórias à rotina de pessoal, mensais e anuais.  
sendo     
 
DAS ATIVIDADES EM GERAL:  
 
a) Realizar as atividades, conforme a Lei nº 4.320/64 e demais legislações e normas 
aplicáveis;  
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b) A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na 
legislação, especificando-se, porém, os prazos abaixo:  
 

• Entrega dos relatórios e demonstrativos contábeis, impressos e em arquivo digital 
em até 4 (quatro) dias úteis após comunicação do CRMV/MS da liberação das 
informações;  

• Entrega da Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e 
demais obrigações trabalhistas em até 2 (dois) dias úteis após comunicação do 
CRMV/MS da liberação das informações;  

• Envio das guias para pagamento dos impostos das notas encaminhadas pelo 
CRMV/MS no mesmo dia da solicitação;  

• Informar a conta orçamentária que será utilizada nas aquisições/contratações 
feitas pelo CRMV/MS, no mesmo dia da solicitação. 
 

c) Elaboração da proposta orçamentária anual e das reformulações orçamentárias 
conforme calendário anual do CFMV e remanejamentos, quando necessários;  
 
d) Fazer o fechamento do balanço anual e emitir o parecer técnico em relação aos 
balancetes de verificação, reformulações, previsões orçamentárias e prestações de 
contas;  
 
e) Quando necessário, fazer a regularização de certidões negativas do CRMV/MS junto 
aos Órgãos Públicos;  
 
f) Assessorar a Diretoria e Gerências Administrativa e Financeira em assuntos 
referentes às atividades objeto deste projeto;  
 
g) Assessorar a Comissão de Licitação, quando convocada, emitindo parecer de 
cálculos relativos a balanço patrimonial e planilhas de preços de empresas participantes 
em licitações do CRMV/MS;  
 
h) Participar, quando convocada, de reuniões de plenárias e de diretoria, para prestar 
esclarecimentos, objeto deste contrato, que se fizerem necessários;   
 
i) Apoio aos profissionais que atuam na Unidade Financeira do CRMV/MS quando da 
ocorrência de fiscalização do Tribunal de Contas da União - TCU e Auditoria CFMV, 
prestando os esclarecimentos e/ou relatórios necessários;  
 
j) Designar um responsável para recolher e devolver os documentos necessários aos 
serviços de contabilidade objeto deste projeto, na sede do CRMV/MS;  
 
k) Outras atribuições não citadas anteriormente, para a perfeita execução dos serviços, 
objeto deste projeto.    
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
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6.1. A CONTRATADA se obriga a desempenhar os serviços objeto deste projeto com 
todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os 
interesses do CRMV/MS, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, 
sujeitando-se, ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, 
aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade.  
 
6.2. Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos 
serviços ora contratados, indenizando ao CRMV/MS, em casos de erros ou atrasos nos 
serviços ora contratados.  
 
6.3. Obrigar-se-á a CONTRATADA a fornecer ao CRMV/MS todas as informações 
relativas ao andamento dos serviços ora contratados, dentro do horário de expediente 
do Conselho, das 12h às 18h.  
 
6.4. Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues 
pelo CRMV/MS, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos 
serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilizarão, 
mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que 
a eles tenham acesso.  
 
6.5. A CONTRATADA se responsabilizará pelos custos relativos à retirada e entrega de 
documentos na Sede do Conselho, assim como, das visitas realizadas pelo Contador ou 
demais funcionários da mesma ao CRMV/MS.   
 
7. OBRIGAÇÕES DO CRMV/MS: 
 
7.1. Fornecer informações e esclarecimentos pertinentes aos serviços contratados, que 
venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA.  
 
7.2. Receber e atestar as Notas Fiscais ou Faturas apresentadas pela CONTRATADA, 
de conformidade com os serviços contratados.  
 
7.3. Comunicar à CONTRATADA a ocorrência de divergência nas Notas Fiscais/Faturas 
apresentadas, promovendo a devolução da mesma para correção.  
 
7.4. Realizar o pagamento dos serviços à CONTRATADA nos prazos e condições 
estabelecidas em contrato, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do 
contrato.  
 
7.5. É prerrogativa do CRMV/MS, proceder a mais ampla Fiscalização sobre o fiel 
cumprimento do contrato, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, bem 
como, avaliar a qualidade do serviço prestado, podendo rejeitá-lo no todo ou em parte, e 
exigir o cumprimento de todos os itens do contrato, segundo suas especificações.  
 
7.6.  A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um representante do 
CRMV/MS, designado pela Unidade Administrativa, que atestará os serviços prestados 
no período que ocorrerem.  
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7.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do contrato.   
 
8. PRAZOS E PRORROGAÇÕES:  
 
8.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura do contrato, podendo, no entanto, ser prorrogado ou modificado através de 
Termo Aditivo, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, se houver interesse de ambas 
as partes, assim como, ser rescindido a qualquer tempo, desde que a parte interessada 
informe à outra da sua decisão, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.    
 
9. PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO:  
 
9.1. Será pago valor mensal à CONTRATADA pelos serviços contratados, conforme 
proposta oferecida pela mesma.  
 
9.2. Os valores apresentados já deverão incluir quaisquer tributos e encargos de 
qualquer natureza ou espécie, custos e despesas diretos ou indiretos, fretes, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos a estes ou a qualquer título, devendo os serviços 
respectivos ser prestados ao CRMV/MS sem ônus adicionais.   
 
10. FONTE DE RECURSOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
10.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste contrato 
correrão conforme saldo da conta específica informada no contrato, aprovada para o 
presente exercício, ficando condicionada à suplementação orçamentária no exercício 
seguinte.   
 
10.2. O CRMV/MS condicionará o pagamento ao atendimento dos critérios 
estabelecidos em contrato. 
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ANEXO IV 

PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 920/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017 

Prezados Senhores,   
 
Tendo examinado o Edital, nós, abaixo assinados, apresentamos a presente proposta 
para o objeto licitado, em conformidade com o Edital mencionado, e declaramos que:   
 
1) A prestação do serviço de contabilidade geral e pública, nas áreas contábil, fiscal, 
trabalhista e previdenciária, ofertado atende integralmente aos requisitos constantes na 
especificação do Anexo III;   
 
2) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da licitação;   
 
3) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de 
nossa parte, observadas as condições do Edital.   
 

ITEM DESCRIÇÃO Valor mensal 
(Expresso em Reais 
e com duas casas 
decimais após a 
vírgula) 

Valor por 12 (doze) 
meses (Expresso 
em Reais e com 
duas casas 
decimais após a 
vírgula)   

01 Prestação do serviço de 
contabilidade geral e pública, nas 
áreas contábil, fiscal, trabalhista e 
previdenciária, ofertado atende 
integralmente aos requisitos 
constantes na especificação do 
Anexo III 

  

 
 
4) Validade da Proposta Comercial: no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data da sessão pública do Pregão; 
 
5) Forma de Pagamento: Conforme item 15 deste edital.    
 
Razão Social da Licitante: CNPJ: Endereço: Fone/Fax: E-mail: Local e data 
___________________________________________ (nome, R.G., cargo e assinatura 
do representante legal) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE 

SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 920/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017 

 
    
Eu, _______________(nome completo)_______________, representante legal da 
Empresa__________________________________________, com sede à Rua 
_____________________________________, inscrita no CNPJ sob no nº __________, 
interessada em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo 
administrativo acima indicado que visa a aquisição de ___________________________, 
do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL – CRMV/MS, DECLARO, sob as penas da Lei, o que segue: 
a) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores;   
b) Declara, sob as penas da Lei, que se encontra em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do 
artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 
18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 
insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.     
 
Local e data   
 
___________________________________________ (nome, R.G., cargo e assinatura 
do representante legal) 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 920/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017 

(Minuta) 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONTABILIDADE GERAL E PÚBLICA 
PARA O CRMV/MS, ENTRE O CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – 
CRMV/MS E 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.   

 
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES   
 
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – CRMV/MS, Autarquia Federal, com sede 
administrativa em Campo Grande, Rua Dr. Antônio Alves Arantes, nº 263, Bairro 
Chácara Cachoeira, no Estado de Minas Mato Grosso do Sul, inscrita sob o CNPJ de nº 
03.981.172/0001-81, neste ato representado por seu presidente, Médico Veterinário 
João Vieira de Almeida Neto, CRMV/MS – (xxxx).   
 
CONTRATADA: (Razão social), com sede em (xxx), na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), 
Cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no C.N.P.J. sob o nº (xxx), e no Cadastro Estadual 
sob o nº (xxx), neste ato representada pelo seu sócio-gerente (xxx), (Nacionalidade), 
(Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e 
domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx).                  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto   
 
Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa para a prestação de 
serviços de contabilidade geral e pública para o CRMV/MS, nas áreas contábil, 
trabalhista e previdenciária e implantação das novas normas de contabilidade (NBC T 
16), conforme disposições do Edital e seus Anexos, conforme especificações e 
condições previstas no Edital do Processo Licitatório nº 920/2017, Pregão Presencial nº 
001/2017. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE  
  
2.1. Compete à CONTRATANTE:   
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a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA durante o prazo de vigência deste Contrato;   
 
b) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço 
contratado;    
 
c) Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com este 
contrato;   
 
d) Receber e atestar as Notas Fiscais ou Faturas apresentadas pela CONTRATADA, de 
conformidade com os serviços contratados.   
 
e) Comunicar à CONTRATADA a ocorrência de divergência nas Notas Fiscais/Faturas 
apresentadas, promovendo a devolução da mesma para correção.   
 
f) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; referente aos serviços 
contratados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato   
 
g) Publicar o extrato do presente instrumento no Diário Oficial do MS;   
 
h) Cumprir os prazos previstos neste Contrato e outros que venham a ser fixados pelo 
CONTRATADO para o bom andamento do serviço;    
 
i) Realizar o pagamento devido à CONTRATADA, nos prazos e condições estabelecidas 
em contrato.    
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA   
 
3.1. Compete à CONTRATADA:   
 
a) Cumprir o que determina o edital Pregão Presencial nº 001/2017 e seus respectivos 
anexos, parte integrante deste instrumento.   
 
b) Executar os serviços com excelentes padrões de qualidade, nas dependências da 
CONTRATADA, seguindo as especificações e exigências constantes do Termo de 
Referência e responsabilizando-se por eventuais prejuízos, decorrentes do 
descumprimento de qualquer condição estabelecida em contrato. 
 
d) A CONTRATADA se obriga a desempenhar os serviços objeto deste projeto com todo 
zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os 
interesses do CRMV/MS, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, 
sujeitando-se, ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, 
aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade.   
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e) Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos 
serviços ora contratados, indenizando ao CRMV/MS, em casos de erros ou atrasos nos 
serviços ora contratados.   
 
f) Obrigar-se-á a CONTRATADA a fornecer ao CRMV/MS todas as informações 
relativas ao andamento dos serviços ora contratados, dentro do horário de expediente 
do Conselho, das 12h às 18h.   
 
g) Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues 
pelo CRMV/MS, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos 
serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilizarão, 
mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que 
a eles tenham acesso.   
 
h) A CONTRATADA se responsabilizará pelos custos relativos à retirada e entrega de 
documentos na Sede do Conselho, assim como, das visitas realizadas pelo Contador ou 
demais funcionários da mesma ao CRMV/MS.    
 
i) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade técnica, operacional e 
administrativa sobre o objeto contratado, não podendo ceder ou transferir a outras 
empresas as responsabilidades estabelecidas em contrato ou por problemas na 
execução dos serviços, parcial ou totalmente, ou ainda negociar direitos deles 
derivados, sem o expresso consentimento do CRMV/MS.   
 
j) Solicitar ao CRMV/MS, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos 
que julgar necessários, que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual.   
 
k) Comunicar ao CRMV/MS, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente ou a 
ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do 
contrato ou dos serviços prestados e prestar os esclarecimentos julgados necessários.   
 
l) Fica vedado à CONTRATADA fazer uso das informações prestadas pelo CRMV/MS, 
que não seja em absoluto cumprimento ao contrato em questão.   
 
m) Manter preposto durante o período de vigência do contrato, para atender as 
solicitações do Conselho.   
 
n) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte de funcionário do 
CRMV/MS, encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas e evitando a 
repetição dos fatos.    
 
o) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, inerentes as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.   
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p) A subcontratação parcial dos serviços objetos deste contrato poderá acontecer desde 
que expressamente autorizada pelo CRMV/MS e a CONTRATADA assume desde já a 
total e absoluta responsabilidade perante toda legislação vigente e pertinente à 
subcontratação.   
 
q) A CONTRATADA se obriga a utilizar profissionais idôneos e capacitados para a 
execução dos serviços, conforme especificados no Projeto Básico/Termo de Referência, 
durante todo o período de vigência do contrato, gerenciando a qualidade final dos 
serviços a serem prestados, terceirizados ou não.    
 
r) Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessárias para o atendimento das 
obrigações decorrentes do contrato, para assegurar o perfeito andamento do mesmo.   
 
s) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais 
empregados.   
 
t) Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e danos 
decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou 
adequação dos serviços, devido à impossibilidade de execução conforme o contratado, 
sem qualquer custo adicional ao CRMV/MS.    
 
u) Responsabilizar-se por qualquer dano causado ao CRMV/MS, a seus prepostos ou a 
terceiros, provocados por ação ou omissão da CONTRATADA, em decorrência da 
execução dos serviços desta contratação, não cabendo ao Conselho, em nenhuma 
hipótese, a responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes, ficando 
este, desde já, autorizado a reter os créditos decorrentes da prestação dos serviços, até 
o limite dos prejuízos causados, não eximindo a CONTRATADA das sanções previstas 
no contrato e em lei, até a completa indenização dos danos.   
 
v) São de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas decorrentes e 
necessárias à efetiva execução dos serviços contratados, não sendo admitido nenhum 
acréscimo na proposta, tais como despesas com pessoal, seja de mão de obra própria 
ou locada, salários, diárias, hospedagem, alimentação, transportes, fretes, tributos em 
geral, incidências fiscais, comerciais, taxas e contribuições de qualquer natureza ou 
espécie, emolumentos em geral, seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários 
e quaisquer outros encargos decorrentes do exercício profissional de seus funcionários 
ou terceirizados, que venham a incidir direta ou indiretamente sobre a execução do 
objeto contratado, não cabendo à proponente qualquer reclamação posterior.   
 
w) Iniciar os serviços a partir da data de assinatura do contrato.    
 
x) Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, não 
tendo os empregados da CONTRATADA qualquer vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE;   
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y) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou continência, ficando proibida a transferência da responsabilidade por seu 
pagamento à Administração do CONTRATANTE, não podendo onerar o objeto deste 
contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.   
 
z) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
devidamente comprovados, ocorridos por sua culpa ou dolo, por qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, 
ligadas ao cumprimento do presente Contrato;   
 
aa) Cumprir os prazos previstos neste Contrato e outros que venham a ser fixados pelo 
CONTRATANTE;    
 
ab) Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo 
CONTRATANTE relativas à execução deste Contrato;   
 
ac) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do contrato.    
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO   
 
4.1. A execução do objeto do contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE, pelas 
Gerências competentes – Administrativa e Financeira, a qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da prestação do serviço e de tudo dará ciência à 
Administração Pública, conforme artigo 67 da Lei nº 8.666/93.    
 
4.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e na ocorrência desta, não 
implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/93.   
 
4.3 É prerrogativa do CRMV/MS, proceder a mais ampla Fiscalização sobre o fiel 
cumprimento do contrato, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, bem 
como, avaliar a qualidade do serviço prestado, podendo rejeitá-lo no todo ou em parte, e 
exigir o cumprimento de todos os itens do contrato, segundo suas especificações.   
 
4.4. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um representante do 
CRMV/MS, designado pela Unidade Administrativa, que atestará os serviços prestados 
no período que ocorrerem.    
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DO CONTRATO   
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5.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses iniciando-se em xxxxx e 
finalizando xxxxxx, podendo, se vantajoso para a Administração, ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, através de termo aditivo, 
conforme o artigo 57, II da Lei nº 8.666/93.   
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   
 
6.1. Para a prestação dos serviços objeto deste contrato o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA, o valor mensal de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);   
 
6.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento 
da respectiva nota fiscal/fatura pelo CONTRATANTE;   
 
6.4. A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA, contendo a discriminação do serviço 
contratado e em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, 
especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções 
tributárias e/ou previdenciárias;   
 
7.9. Até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da prestação dos serviços, a 
CONTRATADA apresentará à Área Financeira do CONTRATANTE a correspondente 
nota fiscal, contendo a discriminação dos serviços contratados, com o destaque dos 
impostos incidentes e eventuais deduções e ou retenções legais, sempre acompanhada 
dos seguintes documentos, sob pena de não liberação dos pagamentos:   
 
7.9.1. Relatório mensal devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, 
contendo a descrição detalhada dos serviços prestados no mês de referência, atestado 
pelo Gerente Financeiro do CONTRATANTE.   
 
7.9.2. Documentos que comprovem os recolhimentos dos encargos sociais e tributários 
legalmente exigidos, a seguir:   
 
a. cópia autenticada da guia de arrecadação, devidamente quitada, comprobatória do 
recolhimento do ISS relativo à nota fiscal anterior, perante o município da prestação do 
serviço (Campo Grande), ou, retenção na fonte, pela CONTRATANTE, observada a 
legislação municipal específica;   
 
b. cópia autenticada da Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, com a respectiva folha de 
pagamento, e o  comprovante de entrega;   
 
c.  cópia autenticada da guia de recolhimento rescisório do FGTS e informações à 
previdência Social – GRFP, com o comprovante de entrega;   
 
6.5. O valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução 
Normativa nº. 1234-SRF, de 11/01/2012;   
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6.6. O CONTRATANTE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, mormente no 
que tange a valores da prestação do serviço, deverá devolvê-la à CONTRATADA para 
que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no item 7.1. 
desta cláusula será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde 
que devidamente sanado o vício; 
   
6.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração 
de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação do serviço;   
 
6.8. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA;   
 
6.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que será aplicado 
juros moratórios de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, sobre o valor em atraso, 
limitado a 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo adimplemento da parcela;   
 
6.10. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura seguinte 
ao da ocorrência;   
 
6.11. Estão computados nos PREÇOS todos os custos e despesas envolvidas na 
prestação de serviço;   
 
6.12. Nos preços indicados já se encontram incluídos os valores relativos a impostos, 
bem como encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, nos termos do art. 71 da Lei 
nº 8.666/93.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DOS PREÇOS   
 
7.1. O presente instrumento poderá ser prorrogado, por conveniência do 
CONTRATANTE, desde que a prestação do serviço esteja sendo prestado de forma 
satisfatória, e em condições compatíveis com os preços de mercado, em conformidade 
com o inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/93 não podendo os preços ser reajustados, 
caso a prorrogação se dê em período inferior a 12 (doze) meses.   
 
7.2. Em caso de prorrogação em período superior a 12 (doze) meses à assinatura deste 
contrato, o valor dos serviços poderá ser reajustado utilizando-se a variação do IGPM-
M/FGV, acumulado nos 12 (doze) meses do período anterior.   
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES    
 
8.1. Ressalvadas as hipóteses do caso fortuito ou força maior mencionada no art. 393 
do Código Civil, a CONTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer 
prejuízos sofridos diretamente pela CONTRATANTE ou causados a terceiros, por ato ou 
fato, comissivo ou omissivo, da CONTRATADA ou de seus prepostos.   
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8.2. Na ocorrência de prejuízos e danos, a CONTRATANTE poderá abatê-los das 
faturas relativas aos serviços prestados pela CONTRATADA, ou, se inviável a 
compensação, promover a execução judicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis.   
 
CLÁUSULA NONA – DA MULTA E DEMAIS SANÇÕES   
 
9.1. A CONTRATADA apresentando documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução 
do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e contratar com a CONTRATANTE, e será descredenciada dos 
sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais previstas no item 17.2 deste 
edital.   
 
9.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual:   
 
9.2.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º 
(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência;   
 
9.2.2) 20% (vinte por cento) sobre o saldo do valor do Contrato, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão 
contratual;   
 
9.2.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de inadimplemento contratual.   
 
9.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado da garantia contratual e, caso não seja suficiente, responderá a 
CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE ou deverá ser paga pela CONTRATADA por meio de guia própria 
emitida pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 
aplicação da sanção.    
 
9.4. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o 
contraditório e a ampla defesa.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA  – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   
 
10.6. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 – SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS – 
PJ. 
   
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  
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11.1. A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato ou a 
ocorrência de quaisquer das situações descritas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, por parte 
da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido de 
pleno direito, após interpelação judicial ou extrajudicial, independentemente de 
indenização por perdas e danos, além das sanções previstas na referida lei.   
 
11.2. O presente contrato poderá ser rescindido por conveniência administrativa do 
CONTRATANTE, conforme disposição dos artigos 77 e 79 da Lei n.º 8.666/93, hipótese 
que também não caberá à CONTRATADA qualquer tipo de indenização.    
 
11.3. Qualquer uma das partes poderá denunciar o contrato por antecipação, precedido 
de justificativa e pré-aviso de 30(trinta) dias, desde que seja conveniente ao 
CONTRATANTE.    
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS   
 
12.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento, 
serão decididos pelas partes, segundo as disposições contidas na Lei n.º8.666/93 e 
suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais 
que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.   
 
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ANEXOS   
 
15.1. Junta-se a este contrato a íntegra do Edital Pregão Presencial nº 01/2017, seus 
Anexos, bem como a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO   
 
16.1. As partes contratantes elegem o foro de Campo Grande/MS, para dirimirem 
quaisquer dúvidas ou ações oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja.   
 
16.2. Para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este 
instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas 
partes Contratantes e testemunhas, a tudo presentes.   
 
Campo Grande, ___ de _______________ de _____    
 
CONTRATADA   
 
CONTRATANTE   
 
Testemunhas: 1)                                                         2) 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 920/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017 

 
 
Declaro, para fins legais, que a ___________________________, inscrita no CNPJ 
_______, sediada na Rua, trav. Av. (___________), na Cidade de 
__________________, que é microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da 
legislação vigente, pretendendo exercer o direito de preferência, na forma da LC n° 
123/2006.    
 
Local e Data.    
 

(Nome da Empresa) 
Assinatura do representante da Empresa 

 
 
(Este documento deve ser apresentado dentro do envelope da Proposta Comercial)    
 
Declaração exigida somente para empresa de pequeno porte e microempresa. 
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ANEXO VIII 
 
 
Havendo divergência entre o recibo abaixo e o edital, referente à data e hora da 
abertura da Licitação, prevalecerá o dia e a hora constante no edital. 
 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 920/2017 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 
 
Retiramos via Internet no site do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – CRMV/MS, o edital acima 
referido estando interessado em participar do certame e ciente de que a resposta 
deverá ser entregue em sua Área de Licitação na Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – 
Chácara Cachoeira – Cep: 79.040-720 – Campo Grande – MS, até às 17 horas do dia 
XX de XXXXX de 2017.  
 
 

_________________, _____ de ___________de 2017.     
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do Licitante  

Nome:  
RG:  

Empresa: 
   Telefone:   

E-mail: 
 
 
 

 

OBS: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO PREGOEIRO DO CRMV/MS 
PELO e-mail cpl@crmvms.org.br ou FAX Nº (67) 3331-1655 PARA EVENTUAIS 
COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 
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