
 

Proc. Licitatório – PMPA 

Página:________________ 

Com.Perm.   Licitação 

 
 

 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 

 

 

 

1. PREÂMBULO: 

1.1. O MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, por intermédio de seu PREGOEIRO 

OFICIAL, designado pela Portaria Municipal N° 890 de 01 de Junho de 2017, torna público para 

conhecimento dos interessados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 

016/2017, com base no que dispõe a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal Nº 006, de 

12/02/2010, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

2. DO OBJETO: 

2.1. Fica substituído o Anexo I do Edital Pregão Presencial 011/2017. 

 

3. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA: 

3.1. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente 

estabelecido conforme abaixo: 

3.2. O início da sessão pública será às 08:00h do dia 22 de Junho de 2017, na sala de Licitações, no 

Paço Municipal Milton José Santana. O Edital Complementar nº 001/2017 poderá ser adquirido 

no endereço acima ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 

www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a 

sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-5100.  

 

 

4. DA RATIFICAÇÃO: 

4.1. Ficam ratificadas as demais disposições originárias. 

  

 

Peixoto de Azevedo MT, 07 de Junho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro 
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ANEXO 1 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

A – SECRETARIA: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

 

B – PEDIDO: 251/2017 

 

C – CONVÊNIO/PROGRAMA: não se aplica 

 

D – OBJETO: Contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil em caráter 
suplementar/complementar e envio de informações eletrônicas ao sistema de controle externo 
em prestação de contas, atendendo à demanda da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Finanças. 

 

E - JUSTIFICATIVA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO: Faz-se necessário a prestação de serviço em 
caráter complementar e suplementar, considerando as deficiências verificadas no setor, trazendo 
profissional para auxiliar e ampliar a eficiência, fidelidade e correição dos registros contábeis e 
processos de prestação de contas. 
  
Em virtude da necessidade de remessa de informações eletrônicas ao sistema de controle externo, via 
sistema APLIC, LRF Cidadão, Geo Obras e outros, há necessidade de assessoramento especializado 
garantindo assim o cumprimento de prazos e metas. 

 

F – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS:  

1. Orientação na Gestão de Controle Patrimonial;  
2. Análise preventiva e orientação técnica, in loco, nos documentos contábeis e financeiros, elaboração 
e análise de balancetes mensais e balanço anual; 
3. Plano Plurianual (PPA); 
4. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); 
5. Lei Orçamentária Anual (LOA); 
6. Organizar e subsidiar as Audiências Públicas (PPA; LDO; LOA; RGF); 
7. Orientação na aplicação dos recursos públicos vinculados; 
8. Encerramento e abertura de Exercícios Contábeis; 
9. Assessoramento técnico de natureza complementar, no envio/remessa de informações eletrônicas ao 
órgão de controle externo e certos que se fizeram necessários;  
 

Código Descrição Unidade Quantidade 

 

Prestação de serviços de assessoria e 
consultoria complementar e suplementar 
em contabilidade pública e na remessa de 
informações eletrônicas  controle externo 
(Tribunal de Contas), compreendendo 
especialmente sistemas APLIC, Geo 
Obras e outros existentes. Meses  10,00 
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G – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAL E PRAZO DE VIGÊNDIA DA ATA:  
 
G.1 – A prestação de serviços será ne natureza complementar e suplementar às atividades cotidianas 
da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Peixoto de 
Azevedo/MT, em especial prestando apoio ao segmento da contabilidade. 
 
H. - Fica estipulado ao licitante o PRAZO máximo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento in loco 
nos casos de urgência e emergência, não sendo possível o atendimento a distância, on line ou remoto. 
 
H.1 -  Os serviços serão recebidos: 
a) PROVISIORIAMENTE, a partir da sua execução, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes deste Termo de Referência, bem como do Edital e da Proposta; 
b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da conformidade com as especificações constantes, e sua 
consequente aceitação pelo Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, que se dará até 15 
(quinze) dias do recebimento provisório, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo fixado. 
 
 H.2 - A contratação terá a vigência de 10 (dez) meses, após a assinatura do respectivo instrumento 
contratual; 

 

I – FONTE DE RECURSOS 
I. 1 Recursos Próprios: 100%  
I.2 Recursos de Convênios/Programa: 100%  
I.3 Agencia: 5.916-1 
I.3.1  Conta Bancária: 13.318-3 

 

J – FORMA DE PAGAMENTO: Após recebimento definitivo dos SERVIÇOS, o pagamento será 
mediante ordem bancária, através da Instituição Financeira oficial contratada pelo o Município de 
Peixoto de Azevedo/MT, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da 
fatura/nota fiscal devidamente atestada pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal de Peixoto de 
Azevedo/MT.  

 

K – Dados do Orçamento: 
K.1 - Elemento de Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
K.2 - Reduzido Orçamentário: 134 

 

L – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONVÊNIO/PROGRAMA: Declaro que os materiais de 
consumo solicitados por meio deste estão de acordo com a legislação do programa. 

 

M – CONTROLE DA EXECUÇÃO:  
 
M. 1 – A fiscalização da execução do contrato será exercida por um servidor municipal nomeado como 
Fiscal de Contrato, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 
contrato, e de tudo dará ciência. 
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M. 2 – O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

N -DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
 
-  DA CONTRATADA 
1 - Executar os serviços de acordo com o pactuado, não sendo aceito em hipótese alguma imperfeições 
e incorreções;  
2 -  Responsabilizar-se por todo o ônus referentes a execução dos serviços, deixando preposto para 
acompanhar as atividades por no mínimo 40 horas/semanal e promover pelo responsável técnico no 
mínimo 16 horas/semanal por atendimento in loco; 
3 - Responsabilizar-se pela condição técnica dos serviços prestados, observando as normas de 
contabilidade, finanças públicas, controle interno e externo da Administração Pública; 
4  Possibilidade de aplicação da multa nos termos d artigo 87, II da Lei Federal nº 8.666/93, 
considerando que a empresa não integra necessariamente o processo no Tribunal de Contas. 
-  DA CONTRATANTE 
1 - Proceder o pagamento no estabelecido; 
2 -  Fiscalizar e acompanhar e execução do Contrato. 

 

O – FISCAL DE CONTRATO: 

SERVIDOR NOME MATRICULA 

Fiscal Titular Edilaine de Fátima Bagnara Grandini Nº. 7559 

 

P – ANEXOS: 
Declaração de Ordenador de Despesa 

 
PEIXOTO DE AZEVEDO – MT, 13 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 

 

José Carlos Ferreira Alberto 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 
 

DE ACORDO 
 
 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 
                                                                                                          Prefeito Municipal 


