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EDITAL Nº. 077/2022 

PROCESSO Nº. 103/2022 

CONCORRÊNCIA Nº. 004/2022 

TIPO TECNICA E PREÇO 

 
 
1 – PREÂMBULO 
 
 
1.1 – De ordem do EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, senhor FABIANO DE MELLO 
BELENTANI, faço saber aos interessados que se encontra aberta nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
HORIZONTE, Estado de São Paulo, a Concorrência acima especificada, pelo regime de “empreitada global” 
pelo tipo “TÉCNICA E PREÇO”, para contratação de serviços de elaboração de projeto de reorganização 
administrativa e de reestruturação do quadro de pessoal, regida pelas normas contidas na Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1.993, pelas normas da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, pelas condições específicas deste Edital e 
dos demais documentos que o integram. Em cumprimento ao art. 191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, cabe consignar que, na presente licitação, há expressa opção pela adoção das Leis nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2020. 
 
1.2 – Os invólucros contendo os documentos para “HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA TÉCNICA” e “PROPOSTA DE 
PREÇOS”, serão entregues ATÉ ÀS 09:00 HORAS DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022, na Divisão de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185, Centro, 
sendo os primeiros abertos em sessão pública a ser realizada no DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022, ÀS 09,30 
HORAS, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, localizada no mencionado endereço, 
dos quais os participantes deverão apresentar 03 (três) invólucros devidamente separados e fechados, nos 
termos do subitem 5.2. 
 
1.3 – A presente licitação será julgada na fase de habilitação/inabilitação, bem como a classificação e 
julgamento das propostas financeiras com aplicação das fórmulas previstas neste edital, pela Comissão 
Permanente de Licitações, e a classificação/desclassificação das propostas técnicas, com as fórmulas 
(indicadores técnicos e pontuação), por Comissão Especial de Licitação designada pela Portaria nº. 49/2022, 
de 07 de abril de 2022. 
 
1.4 – O Edital completo poderá ser consultado na Divisão de Licitações, no endereço sobrecitado, no horário 
das 07,30 às 11:00 e das 12,30 às 17:00 horas, e adquirido mediante o pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte 
reais), ou gratuitamente pelo site www.novohorizonte.sp.gov.br , sendo que quaisquer esclarecimentos a 
respeito da presente licitação poderão ser obtidos na mencionada Divisão, em horário comercial, ou através 
do telefone (0xx17) 3543-9028, pelo fax (0xx17) 3543-9015 ou pelo e-mail 
licitacao@novohorizonte.sp.gov.br . 
 
1.5 – Compõem o Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos: 
 

a) Termo de Referência (ANEXO I); 
b) Minuta do Contrato (ANEXO II); 
c) Modelo de Declaração de Cumprimento da Exigência Prevista Inc. V art. 27 da lei 8.666/93 (ANEXO 

III); 
 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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2 – DO OBJETO: 
 
2.1 – Constitui objeto da presente licitação, a contratação de serviços especializados de assessoramento 
administrativo na discussão, compilação e redação de matérias legislativas pertinentes à reestruturação 
administrativa da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, conforme o contido neste edital e seus anexos.   
 
3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
3.1 – As despesas decorrentes da presente contratação onerarão os recursos orçamentários do exercício de 
2022, nos termos da Lei Municipal nº. 5.519/2021, de 8 de dezembro de 2021: 
 

 
Conta 2022/705 
021301 Meio Ambiente e Urbanismo. 
18.541.0018.2046.0000 Manutenção Divisão de Meio Ambiente. 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 
Conta 2022/502 
021101 Ensino. 
12.361.0012.2031.0000 Manutenção Atividades Ensino Fundamental. 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 
Conta 2022/391 
021001 Fundo Municipal da Saúde. 
10.301.0010.2028.0000 Manutenção da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica 
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviços de distribuição gratuita. 

 
4 – DA PARTICIPAÇÃO: 
 
4.1 – Poderão participar da licitação as empresas do ramo que preencherem os requisitos exigidos na 
“HABILITAÇÃO”. 
 
4.2 – Não será permitida a participação de consórcio na presente licitação. 
 
4.3 – As licitantes, por seus representantes legais, poderão estar presentes na Sessão de Abertura dos 
Envelopes, constante no preâmbulo. 
 
4.3.1 – Em se tratando de representante designado, será exigido seu credenciamento, mediante a 
apresentação de autorização/procuração por escrito, contendo o nome completo, número de documento 
de identificação do credenciado deste certame, com declaração do representante legal da proponente 
devidamente assinado e com firma reconhecida, outorgando amplos poderes de decisão ao representante. 
 
4.3.2 – Estas autorizações/procurações deverão ser exibidas juntamente com os documentos constantes do 
“ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO” ou apresentadas em sessão pública, ficando retidas e juntadas aos autos. 
 
4.3.3 – Caso o participante seja o titular da empresa proponente, deverá apresentar documento que 
comprove sua capacidade para representá-la, caso este não conste do ato constitutivo. 
 
4.3.4 – A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará ou 
desclassificará a licitante, mas impedirá o “representante” de manifestar-se ou responder pela proponente, 
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nas respectivas sessões, cabendo tão somente ao não credenciado o acompanhamento do desenvolvimento 
dos procedimentos, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
 
4.4 – Não será aceita a participação na licitação do interessado que: 
 

a) for declarado inidôneo por ato do Poder Público; 
b) estiver impedido de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte; 
c) estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e/ou liquidação. 

 
4.5 – Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma empresa 
licitante. 
 
5 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
5.1 – Os documentos referentes aos “ENVELOPES Nº. 1 - HABILITAÇÃO”, “Nº. 2 – PROPOSTA TÉCNICA” e 
“Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS” deverão ser acondicionados em envelopes opacos distintos, fechados, 
rubricados nos locais de fechamento e em seu fecho contendo na parte externa, de forma legível, a 
denominação e o endereço da licitante. 
 
5.2 – Os “ENVELOPES Nº. 1 – HABILITAÇÃO”, Nº. 2 – “PROPOSTA TÉCNICA” e “Nº. 3 – PROPOSTA DE 
PREÇOS”, deverão ser caracterizados da seguinte forma: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
PROCESSO Nº. 103/2022 
CONCORRÊNCIA Nº. 004/2022 
ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL: ______________________________ 
ENDEREÇO: __________________________________ 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
PROCESSO Nº. 103/2022 
CONCORRÊNCIA Nº. 004/2022 
ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA TÉCNICA 
RAZÃO SOCIAL: ______________________________ 
ENDEREÇO: __________________________________ 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
PROCESSO Nº. 103/2022 
CONCORRÊNCIA Nº. 004/2022 
ENVELOPE Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL: ______________________________ 
ENDEREÇO: __________________________________ 
 
5.3 – Os envelopes nº. 1, nº. 2 e nº. 3, conterão em seu interior os documentos solicitados, identificados 
com este Edital, contendo todos os documentos e informações. 
 
5.4 – Todos os documentos deverão estar sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datados e 
assinados pelo responsável, bem como, todas as folhas, que compõem os documentos, preferencialmente, 
deverão estar numeradas, dispostas ordenadamente e encadernadas de modo que não contenham folhas 
soltas. 
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5.5 – Os documentos deverão ser apresentados em original ou em cópia (mediante qualquer processo) 
autenticada por Tabelião de Notas, por Servidor da Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal 
de Novo Horizonte, ou mediante declaração de autenticidade firmada pelo representante legal da empresa, 
com firma reconhecida, antes do horário previsto no item 1.2 deste Edital, ou por publicação em órgão de 
imprensa oficial. 
 
5.6 – Não serão aceitos pelas Comissões (Permanente ou Especial) de Licitações os documentos que, sendo 
apresentados em cópias, suas reproduções se mostrem ilegíveis. 
 
5.7 – Os documentos somente serão aceitos dentro do seu prazo de validade expresso, ou, na hipótese de 
não indicarem validade, deverão estar válidos na data da abertura do “ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO”. 
 
6 – ENVELOPE Nº. 1 – DA HABILITAÇÃO: 
 
6.1. O envelope "DOCUMENTAÇÃO" deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação da 
proponente, os documentos comprobatórios abaixo, no original, publicação oficial ou cópia autenticada, 
podendo esta ocorrer na própria sessão pública: 
 
6.1.1. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
6.1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subseqüentes, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores.  
 
6.1.1.2. Inscrição do ato constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício.  
 
6.1.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização, para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
6.1.4. DOS DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
6.1.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
6.1.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
6.1.4.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, 
ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 
 
6.1.4.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e 
 
6.1.4.5. Prova de Regularidade do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza do domicílio ou 
sede da licitante. 
 
6.1.4.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
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6.1.4.7. Prova de regularidade trabalhista, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da 
Certidão Positiva, com efeito, de Negativa (obtida nos portais do Tribunal Superior do Trabalho, Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho); 
 
6.1.4.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição; 
 
6.1.4.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério desta Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
6.1.4.10 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “6.1.4.10” implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a convocação dos 
licitantes para retomar os atos referentes ao procedimento licitatório e contratação. Na hipótese de não 
contratação de empresas com direito de preferência, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. 
 
6.1.5. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
6.1.5.1. A comprovação relativa à qualificação técnica, através de Atestado(s) de Capacidade Técnica, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para 
desempenho em atividades compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta 
licitação. 
 
6.1.5.2. O Atestado ou Certidão deverá ser apresentado em papel timbrado, original ou cópia reprográfica 

autenticada, devidamente assinada por quem o expediu, com a identificação do seu subscritor. 

6.1.6. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
6.1.6.1. Certidão Negativa de falência, concordata ou de recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica do domicílio da licitante com no máximo 90 (noventa) dias da data de abertura dos 
envelopes. Estando a licitante em recuperação judicial, a participação fica condicionada a apresentação da 
certidão acompanhada do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 
sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no 
edital, nos termos da Súmula nº 50 do Tribunal de Conta do Estado de São Paulo. 
 
6.1.7. OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
 
6.1.7.1. Declaração da licitante, consoante modelo do Anexo III, elaborada em papel timbrado e subscrita 
por seu representante legal, de que cumpre a exigência prevista no inc. V do art. 27 da lei 8.666/93; 

 
6.1.7.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 
Federal nº. 123/06: 

a) quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sitio da 
Secretaria da Receita Federal; 
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b) quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou Balanço 
Patrimonial e demonstração do resultado do exercício-DRE, ou, ainda registro do estatuto ou ato 
constitutivo na Junta Comercial, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos 
nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº. 123/06. 

 
Nota - a participação no presente certame na condição deste subitem, implica no reconhecimento da 
inexistência de qualquer fato impeditivo. 
 
7 – ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA TÉCNICA: 
 
7.1 –“ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA TÉCNICA”: o licitante deverá inserir os documentos para comprovação 
da pontuação técnica, devidamente rubricados, observada a ordem e que façam prova do atendimento dos 
fatores contidos no subitem 9.14, para efeito de análise e pontuação pela Comissão Especial de Licitação. 
 
 
8 – ENVELOPE Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
8.1 – A licitante deverá apresentar no “ENVELOPE Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS”, em 01 (uma) via os 
seguintes requisitos: 
 
8.1.1 – A proposta de preços, devidamente datada e assinada pelo representante legal deverá 
obrigatoriamente ser apresentada com o preenchimento do preço proposto, preferencialmente em papel 
timbrado da empresa, sendo o pagamento de acordo com o cronograma constante do ANEXO IV. 
 
8.1.2 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 
atendendo rigorosamente à descrição do objeto deste Edital, devendo estar incluído nos preços ofertados, 
todas as despesas com impostos, taxas, encargos sociais, transporte e seguros, não cabendo qualquer outro 
custo adicional, sendo vedada a inclusão de valores pertinentes a encargos financeiros ou de previsão 
inflacionária. 
 
8.1.3 – A validade da proposta, deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 
apresentação do “ENVELOPE Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS” da presente licitação. 
 
9 – DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
9.1 – Até a data, local e horário designados neste Edital (item 1.2), a Comissão Permanente de Licitações 
receberá os “ENVELOPES Nº. 1 – HABILITAÇÃO”, “Nº. 2 – PROPOSTA TÉCNICA” e “Nº. 3 – PROPOSTA DE 
PREÇOS”. 
 
9.2 – Não serão recebidos documentos de “HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA TÉCNICA” e “PROPOSTA DE 
PREÇOS”, após o horário marcado. 
 
9.3 – Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos, 
supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo destes. Os esclarecimentos, quando se façam necessários, 
e, desde que solicitados pela Comissão Permanente ou Especial de Licitações, constarão obrigatoriamente 
da ata respectiva. 
 
9.4 – É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer licitação, promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou 
informações que deveriam constar originalmente na proposta. 
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DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº. 1 - “HABILITAÇÃO”: 
 
9.5 – Os envelopes serão abertos pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, no dia, local e 
hora estipulada neste Edital, e todas as folhas serão rubricadas por este e pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitações, ficando à disposição dos licitantes para que os mesmos assim procedam. 
 
9.6 – Serão inabilitados os licitantes que deixarem de atender as exigências de habilitação, hipótese em que, 
após o julgamento de recursos ou desistência de sua impetração, serão devolvidos os “ENVELOPES Nº. 2 – 
PROPOSTA TÉCNICA” e “Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS”, devidamente lacrado.  
 
9.7 – Todos os documentos serão disponibilizados em sessão pública e após ela para exame, que depois de 
rubricados, será lavrada ata da sessão pública devidamente assinada pela Comissão de Licitações e 
representantes dos licitantes que estiverem presente ao ato.  
 
9.8 – Estarão habilitados os licitantes que atenderem a todas as exigências contidas no item 6 – “ENVELOPE 
Nº. 1 – HABILITAÇÃO”. Poderá, havendo desistência de recurso, em ato contínuo, serem abertos os 
“ENVELOPES Nº. 2 – PROPOSTA TÉCNICA”. 
 
9.9 – Havendo recurso, os documentos e envelopes fechados, ficarão sob guarda da Comissão Permanente 
de Licitações. 
 
9.10 – Decorridos todos os prazos de recursos, a Comissão Permanente de Licitações marcará a data, hora e 
local da abertura dos “ENVELOPES Nº. 2 – PROPOSTA TÉCNICA”, comunicando a todos os interessados por 
escrito. 
 
9.11 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceita pela Comissão Permanente de Licitações, desde que feita através de 
requerimento formal, acompanhado de peças comprobatórias do fato. 
 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº. 2 - “PROPOSTA TÉCNICA”: 
 
9.12 – Instalada a sessão de abertura dos envelopes com as “PROPOSTAS TÉCNICAS” pela Comissão Especial 
de Licitação, será repetido o procedimento de verificação de credenciais e inviolabilidade dos envelopes que 
serão abertos e todas as folhas serão rubricadas pelos seus membros, ficando à disposição dos licitantes 
para o mesmo procedimento.  
 
9.13 – Procedida à análise das “PROPOSTAS TÉCNICAS”, é dada a palavra aos presentes que farão constar 
em ata o que quiserem acerca da sessão pública, suspendendo-se a sessão para que a Comissão Especial de 
Licitação possa examinar e atribuir a pontuação. Serão relacionadas as licitantes desclassificadas por não 
atendimento às exigências previstas neste Edital, sob aspecto técnico, que será regularmente publicado na 
Imprensa Oficial do Município de Novo Horizonte e no site www.novohorizonte.sp.gov.br, não tendo 
ocorrido a interposição de recursos, serão devolvidos os “ENVELOPES Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS” às 
empresas desclassificadas, devidamente lacrados e designada a data da abertura dos “ENVELOPES Nº. 3 – 
PROPOSTA DE PREÇOS” referentes às empresas classificadas. 
 
DOS CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO DA “PROPOSTA TÉCNICA”: 
 
9.14 – O julgamento da “PROPOSTA TÉCNICA”, para obtenção dos índices técnicos será realizado de acordo 
com a atribuição de pontos abaixo: 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

                                              DETERMINAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
Todos os itens da proposta técnica serão avaliados em conjunto, levando em consideração os 

critérios a seguir, sendo desclassificada a empresa que não pontuar nos itens 01 a 06. 
Deixa de apresentar critério mínimo de pontuação uma vez que, segundo o parágrafo 2º do 

artigo 46 da Lei de Licitações 8666/93, não pode haver imposição de nota mínima para classificação das 
propostas técnicas que devem ser avaliadas de acordo com os pesos preestabelecidos.  

FATORES 
 

PONTUAÇÃO 

 

0 1 2 3 4 5 

COMPOSIÇÃO, FORMAÇÃO e EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

1) Advogado(s) regularmente inscritos na OAB. 
- 03 ou mais profissionais – 5 pontos; 
- 02 profissionais – 3 pontos; 
- 01 profissional – 1 ponto; 
- Sem advogados na equipe técnica – sem pontuação. 
- Pelo menos um profissional regularmente 
registrados nos respectivos conselhos/entidades de 
classe há mais de cinco anos – 3 pontos; 
- Profissionais regularmente registrados nos 
respectivos conselhos/entidades de classe há menos 
de cinco anos – sem pontuação. 
Item a ser comprovado mediante apresentação de 
diploma ou documento equivalente e comprovação 
de inscrição perante a Ordem dos Advogados, com 
concordância e assinatura dos indicados, podendo ser 
objeto de diligência da Comissão Especial. 
 

      

2) Profissional(is) com formação em Administração, 
regularmente inscrito no Conselho Regional de 
Administração. 
 
- Sim, ao menos 1 profissional – 5 pontos; 
- Não – sem pontuação. 
Item a ser comprovado mediante apresentação de 
diploma ou documento equivalente e comprovação 
de inscrição perante o CRA, com concordância e 
assinatura dos indicados, podendo ser objeto de 
diligência da Comissão Especial. 
- Profissional registrado nos respectivos 
conselhos/entidades de classe há mais de cinco anos 
– 3 pontos; 
- Profissional regularmente registrado nos respectivos 
conselhos/entidades de classe há menos de cinco 
anos – sem pontuação. 
 

      

3) Profissional(is) com formação superior em 
Contabilidade, regularmente inscrito no Conselho 
Regional de Contabilidade: 
- 03 ou mais profissionais – 5 pontos; 
- 02 profissionais – 3 pontos; 

      



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                                        Emancipado em 28/10/1917 
 

                         DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 

  
 

- 01 profissional – 1 ponto; 
- Sem profissionais – sem pontuação. 
Item a ser comprovado mediante apresentação de 
diploma ou documento equivalente, bem como 
atestado de capacidade técnica, em nome do 
indicado, que comprove sua experiência anterior, 
com concordância e assinatura dos indicados, 
podendo ser objeto de diligência da Comissão 
Especial. 
- Pelo menos um profissional registrado nos 
respectivos conselhos/entidades de classe há mais de 
cinco anos – 3 pontos; 
- Profissionais regularmente registrados nos 
respectivos conselhos/entidades de classe há menos 
de cinco anos – sem pontuação. 

 
4) Profissional(is) com formação em Economia, 
regularmente inscrito no Conselho Regional de 
Economia. 
- 01 profissional ou mais – 5 pontos; 
- Sem profissionais – sem pontuação. 
Item a ser comprovado mediante apresentação de 
diploma ou documento equivalente, bem como 
atestado de capacidade técnica, em nome do 
indicado, que comprove sua experiência anterior, 
com concordância e assinatura dos indicados, 
podendo ser objeto de diligência da Comissão 
Especial. 
- Profissional registrado nos respectivos 
conselhos/entidades de classe há mais de cinco anos 
– 3 pontos; 
- Profissional regularmente registrado nos respectivos 
conselhos/entidades de classe há menos de cinco 
anos – sem pontuação. 
 

      

 
5) Profissional(is) com formação superior em 
Recursos Humanos, regularmente inscrito no 
Conselho Regional de Administração. 
- 01 profissional ou mais – 5 pontos; 
- Sem profissionais – sem pontuação. 
Item a ser comprovado mediante apresentação de 
diploma ou documento equivalente, bem como 
atestado de capacidade técnica, em nome do 
indicado, que comprove sua experiência anterior, 
com concordância e assinatura dos indicados, 
podendo ser objeto de diligência da Comissão 
Especial. 
- Profissional regularmente registrado nos respectivos 
conselhos/entidades de classe há mais de cinco anos 
– 3 pontos; 
- Profissional regularmente registrados nos 
respectivos conselhos/entidades de classe há menos 
de cinco anos – sem pontuação. 
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6) Possuir em seus quadros profissional detentor de 
atestado de capacidade técnica, com experiência 
comprovada em Elaboração e/ou Revisão de Plano de 
Cargos e Carreiras e Estatuto de Servidores. 
- 03 ou mais profissionais – 5 pontos; 
- 02 profissionais – 3 pontos; 
- 01 profissional – 1 ponto; 
- Sem profissionais com experiência - sem pontuação. 
Item a ser comprovado mediante apresentação de 
atestado de capacidade técnica, em nome do 
indicado, que comprove sua experiência anterior, 
com concordância e assinatura dos indicados, 
podendo ser objeto de diligência da Comissão 
Especial. 

      

7) Possuir em seu quadro, profissionais que 
compõem a Equipe Técnica profissional com 
especialização em Direito Administrativo, Gestão de 
Recursos Humanos, Organizacional, Gestão de 
Pessoas ou áreas afins, Restruturação e Organização 
deste setor.  
A pontuação será apurada com base nos certificados 
de conclusão de cursos de especialização, nos níveis 
de pós graduação, mestrado e doutorado, 
exclusivamente dos profissionais integrantes da 
equipe técnica a ser disponibilizada para 
atendimento da contratante, nos termos deste edital.  
Para efeito de pontuação será considerado apenas 
um certificado para cada profissional, 
correspondente ao curso de maior graduação 
apresentado, observada a seguinte escala:  
1. Pós-graduação: 1 ponto; ou  
2. Mestrado: 2 pontos; ou  
3. Doutorado: 3 pontos.  
- Sem profissionais com cursos de especialização - 
sem pontuação. 
A pontuação total deste quesito corresponderá ao 
somatório das notas atribuídas a todos os 
profissionais da equipe, limitada ao máximo de 05 
pontos.  
Serão aceitos apenas cursos com duração mínima de 
360 horas, nas áreas de Direito Administrativo, 
Gestão de Recursos Humanos, Organizacional, Gestão 
de Pessoas ou áreas afins, Restruturação e 
organização deste setor ou outros temas similares e 
pertinentes ao objeto desta licitação, podendo ser 
objeto de diligência da 
Comissão Especial. 

      

8) Demonstrar que os membros da equipe técnica da 
proponente possuem artigos, pareceres, livros, 
cartilhas ou estudos técnicos ou jurídicos publicados, 
através da cópia do material, contendo a descrição 
do assunto, a informação do veículo publicado, a data 
e o(s) nome(s) do(s) profissional(is) responsável(is), 
onde será atribuída a seguinte pontuação: 
a) 01 trabalho técnico publicado: 1 ponto 
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9.14.1 – A pontuação de cada licitante será auferida pela soma dos pontos dos indicadores técnicos. 
 
9.14.2 – O julgamento das propostas técnicas com as devidas pontuações será publicado na imprensa Oficial 
do Município e no site www.novohorizonte.sp.gov.br, para efeito do exercício recursal. 
 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº. 3 - “PROPOSTA DE PREÇOS”: 
 
9.15 – Somente serão abertos os envelopes de preços das proponentes classificadas na fase de “PROPOSTA 
TÉCNICA”. 
 
9.16 – Instalada a sessão para dar continuidade ao processo de abertura dos envelopes e repetidas as 
cautelas de praxe, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações dará vista das propostas de preços a 
todos os presentes que, depois de rubricadas, será objeto de exame de sua conformidade. 
 
9.17 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências legais e as deste instrumento 
convocatório no todo ou em parte, inclusive no que fizer menção a qualquer forma de correção ou 
atualização monetária. As falhas formais ou materiais que não comprometam a substancia da proposta, 

b) 02 trabalho técnico publicado: 2 pontos 
c) 03 trabalho técnico publicado: 3 pontos 
d) 04 trabalho técnico publicado: 4 pontos 
e) 05 ou mais trabalhos técnicos publicados: 5 pontos 
- Sem profissionais que não possuam artigos, 
pareceres, livros, cartilhas ou estudos técnicos ou 
jurídicos publicados - sem pontuação. 
- Os profissionais com trabalhos publicados, para 
efeitos da pontuação, deverão ser integrantes dos 
quadros da proponente, nos termos da Súmula 25 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
- Serão considerados para efeito da pontuação 
prevista, apenas os trabalhos técnicos que 
apresentem elementos ou assuntos de interesse 
ligados ao Direito Administrativo, Gestão de Recursos 
Humanos, Organizacional, Gestão de Pessoas ou 
áreas afins, Restruturação e organização deste setor 
ou outros temas similares e pertinentes ao objeto 
desta licitação.  
- Para efeito, serão considerados válidos os trabalhos 
técnicos publicados em jornais, revistas, livros, 
cartilhas, sites especializados, periódicos e 
divulgações científicas, desde que seja possível 
identificar o nome do veículo onde ocorreu a 
publicação, o período ou a data da publicação, o 
nome do profissional e o tema do trabalho. 
A pontuação será atribuída por trabalho publicado, 
ainda que vários profissionais da proponente tenham 
sido os autores. 
Serão pontuados individualmente os trabalhos 
publicados de conteúdos idênticos em mais de um 
veículo de divulgação. 
 

Pontuação Máxima 40 pontos 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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isonomia e segurança da licitação, poderão ser sanadas pela Comissão Permanente de Licitações, desde que 
prestados esclarecimentos e informações em tempo determinado. 
 
9.18 - Ainda serão desclassificadas propostas com preços superiores ao total estimado constante subitem 
22.5. 
 
9.19 - As propostas cujos preços sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor valor de que trata o 
art. 48, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não comprovarem a exeqüibilidade, serão 
desclassificadas. 
 
9.20 – A Comissão Permanente de Licitações, após verificar o cumprimento das exigências e a veracidade e 
análise das informações e documentos, julgará a presente licitação segundo os critérios “Técnica e Preço” 
constantes deste edital. 
 
9.21 – O resultado da classificação e julgamento será publicado no Diário Oficial do Município de Novo 
Horizonte e no site www.novohorizonte.sp.gov.br. 
 
9.22 – Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que contenha vantagem não 
prevista neste ato convocatório.   
 
10 – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

10.1 – O julgamento da presente licitação será realizado exclusivamente pelo tipo “Técnica e Preço” 

previsto neste edital, com atribuição de NOTAS  nas “PROPOSTAS TÉCNICAS” em razão dos pontos obtidos 

e de NOTAS nas “PROPOSTAS DE PREÇOS” em razão do valor, sendo vencedora a que tiver a maior 

pontuação decorrente do somatório da nota técnica multiplicada pelo fator 7 (sete) e preço multiplicado 

pelo fator 3 (três) , observadas as formulas de cálculo REPRESENTADAS PELO EXEMPLO ABAIXO, utilizando-

se o método de arredondamento de 02 (duas) casas decimais, utilizando as regras matemáticas de 

arredondamento universalmente aceitas, que admitem que “algarismos decimais menores que 5 (cinco) 

não modificam o algarismo anterior, enquanto que algarismos decimais iguais ou superiores a 5 (cinco) 

modificam, incrementando-se ao algarismo anterior uma unidade (norma da ABNT NBR 5891).” 

 
PROPOSTAS TÉCNICAS                  PONTOS             NOTAS 
 
     LIC.     “A”                                            37               
                                                                   37                       1,00 
 
      LIC.    “B”                                              35                      0,95         
                                                                    37 
 
      LIC.    “C”                                              30  
                                                                    37                       0,81        
 
         
PROPOSTAS PREÇOS                  PREÇOS                         NOTAS 
 
    LIC.      “ A ”                               R$ 45.000,00            
                                                        R$ 47.000,00                   0,96 
 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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    LIC.      “ B”                                  R$ 45.000,00 
                                                         R$ 45.000,00                  1,00 
    
    LIC.      “ C”                                  R$ 45.000,00                    
                                                         R$ 50.000,00                  0,90 
                                                           
PROPOSTA TÉNICA = 7    PONTOS COM FATORES 
 
 LIC. “A”                                             7,00 
 LIC. “B”                                             6,65 
 LIC. “C”                                             5,67 
 
PROPOSTA DE PREÇOS = 3.  PONTOS COM FATORES 
 
 LIC. “A”                                             2,88 
 LIC. “B”                                             3,00 
 LIC. “C”                                             2,70 
 
CLASSIFICAÇÃO FINAL - SOMATÓRIO GERAL DE PONTOS DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS, COM APLICAÇÃO DOS FATORES 
                                                      
                                              NOTA PREÇOS          NOTA TÉCNICA              TOTAL DA NOTA 
 
 LIC. “A”                                             2,88                           7,00                        9,88  1ª CLASSIF. 
 LIC. “B”                                             3,00                           6,65                        9,65  2ª CLASSIF. 
 LIC. “C”                                             2,70                           5,67                        8.37  3ª CLASSIF. 

 
10.2 – A classificação será realizada pela ordem decrescente de valores, sagrando-se vencedor o licitante 
que obter a maior pontuação. 
 
11 – DA ADJUDICAÇÃO: 
 
11.1 – O julgamento e a respectiva classificação final das propostas, mediante julgamento, respectivamente, 
da Comissão Permanente de Licitações e da Comissão Especial, após sua publicação no Diário Oficial do 
Município, em uma única edição, para efeitos de recursos, serão submetidos à apreciação pela autoridade 
superior, o Sr. Prefeito Municipal, a quem cabe: 

aceitar a classificação e julgamento final, homologando-a e adjudicando os objetos licitados à(s) 
licitante(s) vencedoras; 

anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de ilegalidade no procedimento ou 
julgamento, mediante decisão fundamentada; e 

revogá-la por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficientemente justificado. 
 

12 - HOMOLOGAÇÃO: 
 
12.1. Homologada esta licitação, o seu objeto será contratado com a licitante vencedora, através da 
expedição do Contrato Administrativo. 
 
12.2. Após homologado o resultado da licitação a adjudicatária será regularmente convocada para a 
assinatura do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
12.3. No caso em que a adjudicatária decair do direito à aquisição do objeto desta licitação a Prefeitura 
poderá revogar esta licitação, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para 
contratar os serviços, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
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13 – DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 
 
13.1 – O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, sendo a execução 
do objeto deverá ocorrer no prazo de 06 meses 
 
14 - DO REAJUSTE 
 
14.1 – Não haverá reajuste. 
  
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
15.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado o termo de 
contrato importará em multa de 20% sobre o valor total constante da proposta e impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de 2 anos, uma vez constatado prejuízo para o atendimento a área de 
educação. A recusa se configura a partir do 5° dia útil da data da notificação para retirada e devolução 
devidamente assinado. Também incide nas mesmas sanções a microempresa ou empresa de pequeno porte 
que, uma vez consultada, valer-se do tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da Lei 
Complementar nº. 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de contratar por não apresentar a regularidade 
tempestiva da situação fiscal. 
 
15.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos, calculada sobre o 
preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o percentual 
elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir 
pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA. 
 
15.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de 
qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 15.2. 
 
 15.4. No caso de atrasos de execução ou descumprimento de cláusulas contratuais, poderá ser instaurado 
processo de advertência concomitantemente com a multa. 
 
15.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à etapa ou 
parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou 
contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 de fevereiro de 
2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato cobrada proporcionalmente à etapa não 
cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou contratar ou 
declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento 
nos incisos I a XI, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 
15.6. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 
comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da Lei 
8.666/93.  
 
15.7. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no 
impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a 
comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
16.1 – Os serviços serão prestados de acordo com a disposição constante do anexo I. 
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16.2 – Os serviços serão entregues provisória e definitivamente pela Diretoria de Recursos Humanos do 
CONTRATANTE, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185 – centro (Paço Municipal), no horário das 
07h30m às 11h00 horas e das 12h30m às 17h00 horas. 
 
16.3 – Após a conferência e recebimento definitivo dos serviços pela Diretoria de Recursos Humanos, esta 
dará o encaminhamento e destinação dos mesmos. 
 
17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
17.1 – Prestar os serviços de acordo com as especificações e características mínimas exigidas neste edital e 
seus anexos. 
 
17.2 – Responsabilizar-se e refazer às suas próprias expensas, os serviços que apresentarem vícios ou 
imperfeições. 
 
17.3 – Fornecer à Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, os dados técnicos e todos os estudos efetuados 
para execução do objeto do presente contrato. 
 
17.4 – Prestar os serviços sob sua inteira responsabilidade, inclusive quanto aos encargos e tributos que por 
ventura existirem ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, eximindo a Prefeitura Municipal de 
Novo Horizonte de quaisquer ônus. 
 
17.5 – A licitante vencedora do certame deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
18 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
18.1 – Os pagamentos serão efetuados da forma parcelada, de acordo com o cronograma de pagamento 
constante do ANEXO IV, do edital, observado o andamento dos trabalhos. 
 
18.2. Os pagamentos serão executados através transferência “on line” (depósito em conta corrente) em 
favor da Licitante vencedora, mediante a apresentação da fatura acompanhada da cópia do comprovante de 
regularidade do INSS e FGTS, sem prejuízo de atendimentos das demais normas previdenciárias incidentes 
sobre a prestação de serviços/fornecimento, inclusive com conseqüente retenção e recolhimento de 
importância de natureza previdenciárias e decorrentes de multas. 
 
18.2.1. A licitante vencedora deverá oferecer o número de sua conta corrente, da agencia e do banco de sua 
preferência.  
 
18.3 – Não será efetuada antecipação de pagamento de parte do preço ofertado, seja a qualquer título. 
 
19 – DOS ESCLARECIMENTOS: 
 
19.1 – As dúvidas quanto interpretação dos termos deste Edital e de seus Anexos, bem como quaisquer 
incorreções ou discrepâncias neles encontrados, deverão ser protocolados junto ao Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Novo Horizonte, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, antes da data de encerramento da licitação 
sem efeito suspensivo. 
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19.2 – Não serão levados em consideração pela Prefeitura, em qualquer fase, quaisquer consultas, pleitos 
ou reclamação que não tenha sido formulada por escrito e devidamente protocolada.  
 
19.3 – Quaisquer dúvidas surgidas, após abertura dos envelopes, ficarão sujeitas à interpretação das 
Comissões, respectivamente, Permanente e Especial de Licitações à luz do edital e do ordenamento jurídico 
aplicável a espécie. 
 
20 – RECURSOS: 
 
20.1 – A interposição de recursos administrativos obedecerá às disposições do artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93, os quais deverão ser protocolados junto à Comissão Permanente de Licitações, no mesmo local já 
estabelecido neste ato convocatório. 
 
20.2 - Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo em igual prazo. 
  
20.3 - As decisões quanto aos recursos interpostos serão proferidas no prazo de 05(cinco) dias úteis, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 
 
21 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
21.1. O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do 
comunicado expedido pela Comissão de Licitação. 
 
21.2. Fica designado como local para retirada do termo de contrato, a Unidade Gestora de Licitações, sito à 
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185 – Centro, local em que será devolvido devidamente assinado. 
 
21.3. O prazo concedido para retirada e assinatura do termo de contrato, poderá ser prorrogado uma única 
vez por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 
 
21.4. O Adjudicatário, entre as condições para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, 
deverá informar formalmente o e-mail no qual receberá notificações, intimações e citações para todos os 
fins de direito, inclusive para fins de processos de natureza sancionatória. 
 
22 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
22.1 – A simples participação na presente licitação, caracterizada pela apresentação dos envelopes, implica 
na sujeição a todas as exigências e condições estabelecidas neste ato convocatório. 
 
22.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital perante a Prefeitura Municipal de Novo 
Horizonte o licitante que os tendo aceitado sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos 
“ENVELOPES Nº. 1 – HABILITAÇÃO”, falhas ou irregularidades, que o viciaram, hipótese em que a 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
22.3 – Todas as declarações e informações prestadas, em atendimento às normas do presente Edital, 
sujeitam-se às penas da Lei. 
 
22.4 – Os casos omissos serão regulados pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, sendo 
apreciados e decididos pela Comissão Permanente de Licitações, submetendo-os, conforme o caso, à 
apreciação da autoridade superior. 
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22.5 – A presente Licitação Pública possui o valor MÁXIMO ESTIMADO EM R$ 160.000,00 (cento e sessenta 
mil reais). 
 
23 – DO FORO: 
 
23.1 – Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da presente licitação, fica eleito o Foro da 
Comarca de Novo Horizonte, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado 
independente do domicílio das partes. 

 
Novo Horizonte, 14 de julho de 2022 

 
 
 

FABIANO DE MELLO BELENTANI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Objeto: Contratação de empresa, na modalidade Técnica e Preço, para a prestação de 

serviços especializados de assessoramento administrativo na discussão, compilação e redação de matérias 

legislativas pertinentes à reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte. 

 
Justificativa: A atual Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Novo Horizonte não reflete a real necessidade do Município, evidenciando as readequações, 
especialmente face à legislação vigente e ainda àquelas decorrentes das repercussões trazidas durante a 
vigência da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, sobre os atos de gestão de pessoal no 
âmbito da Administração Pública.  

 
Justifica a licitação ser na modalidade Técnica e Preço, a natureza do serviço ser 

predominantemente intelectual, altamente complexa, com foco na elaboração de projeto, cálculos, 
supervisão e elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos visando à 
reestruturação de toda a máquina administrativa.  

Sendo assim, pretende-se obter como resultado da presente contratação os seguintes 
benefícios: 

  
I. Redefinição da estrutura organizacional, visando adequá-la ao desempenho de suas 

finalidades, face às demandas da população e aos objetivos, projetos e programas;  

II. Maior eficiência gerencial, a partir da definição das atribuições e responsabilidades 

de seus órgãos internos e respectivos responsáveis e do estabelecimento de coordenação, controle e 

agilização de suas ações;  

III. Modernização do gerenciamento dos recursos humanos, garantindo as condições 

para atração e manutenção de pessoal qualificado, definindo os instrumentos facilitadores para o constante 

aprimoramento do desempenho funcional e de qualidade no serviço público, bem como criação dos 

mecanismos efetivos para a admissão, manutenção, mobilidade, progressão funcional, avaliação do 

desempenho e capacitação técnica e gerencial, além de mecanismos de adequabilidade à estrutura 

organizacional e administrativa. 

 

Assim, a contratação de empresa para a realização das atividades estabelecidas 

demonstra-se extremamente necessária, reforçada tanto pela insuficiência de pessoal, quanto pelo caráter 

sazonal, evidenciada pela objetividade esperada do trabalho pelas diversas áreas da Prefeitura Municipal de 

Novo Horizonte.   

 

1. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.  
1.1. Os serviços contratados deverão ser executados conforme solicitação, envolvendo 

todas as Diretorias e secretarias que compreendem a Administração Pública Municipal.  
 
2.  OBJETIVOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO.  
2.1. Gestão pública baseada em modelos organizacionais com menos graus 

hierárquicos, menos chefias, mas cada qual com mais poder de decisão;  
2.2. Eliminação de superposição de órgãos com atribuições semelhantes;  
2.3. Treinamento e formação continuada dos servidores públicos; 
2.4. Instituição de carreiras, em todas as funções, com avaliação verdadeira de mérito;  
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2.5. Redução de exigências burocráticas que acumulam papéis e documentos 
dispensáveis;  

2.6. Implantação de controle de resultados e de gestão;  
2.7. Maior transparência na política de remuneração;  
2.8. Maior flexibilidade de gestão na administração;  
2.9. Responsabilidade fiscal, através do planejamento público e do equilíbrio financeiro, 

buscando atingir maior economicidade na realização das despesas;  
2.10. Modernização e inovação da gestão pública municipal, de forma a evitar a 

fragmentação das ações e a promover a harmonia dos serviços públicos essenciais disponibilizados ao 
cidadão, com maior eficiência e eficácia;  

2.11. Autoridade e responsabilidade, com o comprometimento dos agentes públicos na 
execução de atos de gestão e de governo;  

2.12. Transparência administrativa;  
2.13. Aumentar a capacidade administrativa de governar com efetividade e eficiência, 

voltando a ação dos serviços públicos para o atendimento dos cidadãos;  
2.14. Instituir política de profissionalização do serviço público, ou seja, uma política de 

carreiras, programas de educação continuada permanentes, efetiva administração salarial;  
2.15. Lograr maior autonomia e maior responsabilidade para os dirigentes dos serviços 

públicos municipais;  
2.16. Aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços, atendendo melhor o cidadão-

cliente a um custo menor;  
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO.  
3.1. A elaboração de projetos de lei que atendam aos dispositivos legais em vigor para 

o serviço público no município;  
3.2. Analisar a estrutura organizacional de toda a administração municipal, visando 

identificar distorções referentes a cargos, funções e/ou atribuições;  
3.3. Rever e avaliar o quantitativo de cargos atualmente disponíveis;  
3.4. Estabelecer uma Política de Remuneração eficaz;  
3.5. Elaborar o Plano de Cargos e Salários dos servidores de toda a administração;  
3.6. Criar um programa de Formação Continuada para o Servidor Público Municipal;  
3.7. Executar o Plano de Governo proposto para a Prefeitura;  
3.8. Desenvolver processo de supervisão e controle do planejamento estratégico;  
3.9. Instrumentalizar a gestão para a execução do planejamento estratégico;  
3.10. Desenvolver gestão baseada em resultados; 
 
4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
4.1. O objeto da presente licitação será executado por meio de equipe 

multiprofissional, pessoalmente e também por via comunicação telefônica, e-mail, carta, software ou 
aplicativo de troca de mensagens, de conversação (chat) ou de videoconferência ou por outros meios 
pactuados entre as partes, conforme cronograma e compreenderá as seguintes atividades: 

 
4.1.1. ETAPA 1 – LEVANTAMENTO 
 
4.1.1.1. Da Descrição das Atividades: 
 
a) Realizar levantamento minucioso de toda a legislação municipal e normas 

regulamentadoras vigentes, pertinentes à estrutura administrativa, quadro de pessoal e aspectos 
organizacionais da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte; 
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b) Promover reuniões com os dirigentes da entidade e servidores para análise e 
discussão acerca das necessidades de cada um dos órgãos, especificamente no que tange à estrutura 
organizacional; 

c) Elaborar, apresentar e discutir propostas de modificações para cada Unidade 
Administrativa, objetivando o atendimento às carências existentes e à correção das distorções constatadas. 

d) Apresentar descrição pormenorizada das atribuições de cada cargo ou função. 
 
4.1.1.2. Do prazo de Execução: 30 (trinta) dias   
 
4.1.1.3. Da Estimativa de Horas Técnicas: 60 horas/técnicas   
 
4.1.2. ETAPA 2 – DISCUSSÃO 
 
4.1.2.1. Da Descrição das Atividades: 
 
a) Compilar todas as informações obtidas na etapa 01; 
b) Apresentar um novo modelo de estrutura organizacional, que será novamente 

discutido com os agentes envolvidos até que se chegue a uma definição quanto às diretrizes básicas que 
deverão orientar a elaboração do projeto de lei da reestruturação administrativa; 

 
4.1.2.2. Do prazo de Execução: 30 (trinta) dias 
   
4.1.2.3. Da Estimativa de Horas Técnicas: 60 horas/técnicas   
 
4.1.3. ETAPA 3 – ELABORAÇÃO DO PROJETO DEFINITIVO 
 
4.1.3.1. Da Descrição das Atividades: 
 
a) Elaborar minuta do projeto de lei referente à nova estrutura administrativa da 

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte; 
b) Elaborar e redigir minutas de todas as normas regulamentadoras necessárias à 

efetiva implantação e aplicação da reestruturação administrativa, com apresentação do impacto financeiro, 
em cumprimento ao estabelecido nos artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei Complementar 101/2000, devendo 
apresentá-las juntamente com o projeto de lei mencionado na alínea “a”; 

c) Apresentar relatório de atividades onde conste a descrição dos serviços 
efetivamente realizados e os resultados obtidos; 

d) Elaborar quadro de carreira e plano de cargos e salários. 
 
4.1.3.2. Do prazo de Execução: 30 (trinta) dias  
  
4.1.3.3. Da Estimativa de Horas Técnicas: 60 horas/técnicas   
 
4.1.4. ETAPA 4 – ACOMPANHAMENTO 
 
4.1.4.1. Da Descrição das Atividades: 
 
a) Prestar Consultoria e Assessoria no sentido de orientar quanto à tramitação dos 

projetos de lei que tratam da área de pessoal, promovendo as adequações necessárias nos respectivos 

projetos, participando perante a Câmara Municipal de Novo Horizonte, no que concerne ao processo 

legislativo municipal, até a respectiva aprovação; 
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b) Prestação de serviços técnicos para implantação/readequação e execução das 

rotinas internas e fluxos dos serviços dos setores, bem como para fins de prestação de contas aos órgãos 

fiscalizadores; 

c) Orientação de servidores a respeito das alterações promovidas com futura norma, 

por meio de Reuniões com representantes dos Poderes Municipais – Executivo e Legislativo, bem como 

representantes dos servidores, além de outros interessados, para sensibilização e informação sobre  

 

as características dos programas de gestão de pessoas que estão sendo propostos e desenvolvimento de 

estratégias para sua implantação. 

 

4.1.4.2. Do prazo de Execução: 03 (três) meses. 
   
4.1.4.3. Da Estimativa de Horas Técnicas: 180 (cento e oitenta) horas/técnicas / 60 

horas/técnicas mensais   
 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
5.1. O pagamento será efetuado de acordo com os serviços executados, conforme o 

Cronograma Financeiro, no prazo de 30 dias, contados da expedição do Atestado de Recebimento dos 
Serviços, à vista de nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentada(s). 

 
5.1.1. Os pagamentos mensais dependerão de emissão de Atestado de Recebimento 

dos Serviços pela Diretoria de Recursos Humanos e Departamento de Serviços Administrativos, bem como 
pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, que deverão fazer constar expressamente a etapa do 
objeto que foi executado, de acordo com as especificações no presente memorial descritivo.   

 
5.2. O valor da parcela corresponderá ao estabelecido no referido cronograma, 

conforme o preço global consignado na proposta vencedora. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  
 
6.1. Da Contratante:   
 
6.1.1. Permitir à CONTRATADA, na pessoa de seus credenciados, o livre acesso às suas 

dependências, visando à perfeita execução dos serviços.  
 
a) Fornecer os dados necessários para a boa execução dos serviços, garantindo o 

acesso da CONTRATADA, às informações consideradas pertinentes e assegurando o auxílio e colaboração 
dos servidores da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte - SP.  

b) Efetuar os pagamentos pelos serviços prestados. 
  
6.2. Da Contratada: 
 
6.2.1. Executar fielmente o objeto do presente licitado dentro do melhor padrão de 

qualidade, de forma que os serviços a serem executados mantenham todas as especificações técnicas e 
qualidade exigidas, cumprindo todas as especificações, estabelecidas no Edital e na proposta apresentada;  

a) Submeter-se à fiscalização por parte da CONTRATANTE, acatando as determinações 
e especificações contidas no Edital;  
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b) Atender prontamente às instruções expedidas pela CONTRATANTE para a execução 

dos serviços, especialmente no que diz respeito à metodologia a ser adotada e às demais questões 
administrativas que forem suscitadas;  

c) Participar, quando convocado antecipadamente, das Reuniões com o gestor do 
contrato, para prestar esclarecimentos que se fizerem necessários;  

d) A Contratada se obriga a realizar a entrega de acordo com os prazos e serviços 
especificados. 

7. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
7.1. Os serviços serão executados em até 06 (seis) meses a contar da data da 

assinatura do Contrato; 
 
7.2. Os prazos de entregas dos serviços seguirão o estabelecido no Cronograma cujo 

início se dará a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas 
na lei nº 8.666/93.  

 
7.3 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses. 
 

8. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:  

 

8.1. A empresa deverá realizar a prestação por meio de pessoal técnico especializado 

e com a devida formação em nível superior das áreas (ciências contábeis, administração, direito, recursos 

humanos e economia), devendo estes profissionais serem regularmente registrados nos respectivos 

conselhos/entidades de classe, comprovando-se mediante apresentação de Certidão de Regularidade 

Profissional emitida pelo órgão competente e em plena validade, devendo ainda ser comprovada a 

existência de vinculo profissional entre os membros da equipe técnica e a empresa proponente para a 

realização das atividades acima referenciadas.  

A diversidade de especialidades se justifica pela natureza multidisciplinar dos 
trabalhos, compreendendo desde estudos, planos e projetos.  

A Equipe Técnica da empresa a ser contratada será constituída por pelo menos um 
profissional especialista das seguintes áreas de atuação, conforme segue e a falta de qualquer profissional 
listado implica na não aceitação da proposta da empresa:  

I - Advogado(s) regularmente inscrito na OAB, com comprovada atuação voltada à 
área do Direito Administrativo; 

II – Advogado(s) regularmente inscrito na OAB, com comprovada atuação na área do 
Direito do Trabalho; 

III – Profissional com formação superior em Recursos Humanos, regularmente inscrito 
no Conselho Regional de Administração; 

IV - Profissional com formação superior em Administração, regularmente inscrito no 
Conselho Regional de Administração; 

V - Profissional com formação superior em Contabilidade, regularmente inscrito no 
Conselho Regional de Contabilidade; 

VI - Profissional com formação superior em Economia, regularmente inscrito no 
Conselho Regional de Economia; 

VII - Possuir em seus quadros, profissional detentor de atestado de capacidade 
técnica, com experiência comprovada em Elaboração e/ou Revisão de Plano de Cargos e Carreiras e Estatuto 
de Servidores. 
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8.1.1. No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata este 

subitem, poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Contratada.  

 

8.2. A empresa deverá apresentar sempre que solicitado, a relação atualizada dos 

profissionais e respectivas documentações, no sentido de demonstrar a formação para a realização das 

atividades;  

 
9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 
 

Item Etapa Mês / Horas Técnicas 

1 Levantamento 60            

2 Discussão  60           

3 Elaboração   60          

4 Acompanhamento    60 60 60       

 

10 - DA PROTEÇÃO DE DADOS: 

10.1. A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações 

de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais 

normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados 

dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta Prefeitura.  

10.1 - No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I - Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da 

CONTRATANTE e em conformidade com as cláusulas pactuadas, e que, na eventualidade, de não mais poder 

cumprir estas obrigações por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato 

imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou 

encargo; 

II - Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais 

mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção contra acesso não 

autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida; 

III - Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos 

sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE; 

IV - Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, 

diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, 
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assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros 

contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinem Acordo de 

Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente 

confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. 

Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de 

dados. 

10.2 - Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da 

prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição 

de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra 

forma reflitam referidas Informações. 

10.2.1 - Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados 

pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente à CONTRATANTE para que esta tome as 

medidas que julgar cabíveis. 

10.2.2 - A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) 

horas a respeito de: 

I - Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à 

proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados; 

II - Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e 

responsabilidades da CONTRATADA. 

10.3 - A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou 

penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela 

CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados 

pessoais. 

                                        Gestores do Contrato  

 

-- Luís Antônio Pinheiro - Diretor de Recursos Humanos; 

– Paula Cristina Gonzalez - Diretora do Departamento de Serviços Administrativos. 

 

Novo Horizonte 28 de junho de 2022  

 

     Luís Antônio Pinheiro                                Paula Cristina Gonzalez 

Diretor de Recursos Humanos                   Diretora do Departamento de  

                                                                         Serviços Administrativos 
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ANEXO II 
 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
HORIZONTE E A EMPRESA ________________, PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. 
 
PROCESSO Nº ___/____ 
CONCORRENCIA N° ___/____ 
 
Por este instrumento de CONTRATO, de um lado a MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE, Estado de São Paulo, 
entidade de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob nº 45.152.139/0001-99, com sede à Praça Dr. 
Euclides Cardoso Castilho nº 185, neste ato representada pelo Prefeito Municipal FABIANO DE MELLO 
BELENTANI, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado à rua Campos Sales, nº 298, Jardim 
Aeroporto, nesta cidade de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, portador do RG sob nº 24.683.455-9-
SSP/SP e CPF sob nº 177.931.788-31, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa 
..................................., com sede na cidade de ....., Estado de ........., à Rua ..............., nº .... , Bairro ............., 
inscrita no C.N.P.J. sob nº .................., neste ato representada por seu representante legal Sr. ......................., 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG sob n° ............ e CPF sob n° .............., residente e 
domiciliado à Rua ....................., n° ....., Bairro ............., na cidade de ....., Estado de ........., doravante 
denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato, decorrente do Edital nº. 077/2022, Concorrência 
nº 004/2022, Processo n° 103/2022, que é parte integrante do presente instrumento e no qual estão 
vinculadas as partes, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações 
posteriores e demais dispositivos legais pertinentes à espécie, e mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
1.1. – A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se nos termos do edital e de sua 

proposta, devidamente apensos a este, fazendo parte integrante do presente instrumento A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA DISCUSSÃO, COMPILAÇÃO E 

REDAÇÃO DE MATÉRIAS LEGISLATIVAS PERTINENTES À REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
 
2.1 – A prestação se serviços, bem como a entrega dos materiais serão executados nos termos do presente 
contrato, edital e seus anexos, prazo que deverão ser obedecidos, a contar da AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO 
a ser emitida pela Diretoria de Recursos Humanos. 
  
2.2 – Após o recebimento e conferencia dos serviços, a Diretoria Municipal de Recursos Humanos, 
determinará a destinação dos mesmos, inclusive encaminhamento para pagamentos consoante 
estabelecido no edital e contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO: 
 
3.1 – O preço total para execução do objeto do presente contrato é de R$ ......,00 (.......................................). 
 
3.2 – Os recursos orçamentário/financeiros para realização do objeto desta Licitação correrá por conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 
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Ficha nº. 705 
Unidade: 021301 Meio Ambiente e Urbanismo. 
Funcional: 18.541.0018.2046.0000 Manutenção Divisão de Meio Ambiente. 
Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
Ficha nº. 502 
Unidade: 021101 Ensino. 
Funcional: 12.361.0012.2031.0000 Manutenção Atividades Ensino Fundamental. 
Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
Ficha nº. 391 
Unidade: 021001 Fundo Municipal da Saúde. 
Funcional: 10.301.0010.2028.0000 Manutenção Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica 
Cat. Econ.: 3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviços de distribuição gratuita. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
4.1 – Os pagamentos serão efetuados da forma parcelada, conforme cronograma de pagamento constante 
do anexo IV do edital, desde que atendidas todas as condições previstas no contrato, inclusive o regular 
cumprimento do cronograma de entrega. 
 
4.2. Os pagamentos serão executados através transferência “on line” (depósito em conta corrente) em favor 
da Licitante vencedora, mediante a apresentação da fatura acompanhada da cópia do comprovante de 
regularidade do INSS e FGTS, sem prejuízo de atendimentos das demais normas previdenciárias incidentes 
sobre a prestação de serviços, inclusive com consequente retenção e recolhimento de importância de 
natureza previdenciárias e decorrentes de multas. 
 
4.2.1. A licitante vencedora deverá oferecer o número de sua conta corrente, da agencia e do banco de sua 
preferência.  
 
4.3 – Não será efetuada antecipação de pagamento de parte do preço ofertado, seja a qualquer título. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 
 
5.1 – O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, tendo por termo inicial a data de 
sua assinatura, sendo que os serviços deverão ser executados no prazo de seis meses a contar da expedição 
da ordem de execução pela Diretoria de Recursos Humanos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
 
6.1. – O presente objeto não deverá sofrer reajuste em hipótese alguma. 
  
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1 – Prestar os serviços, bem como entregar os produtos, objeto deste Edital, de acordo com as 
especificações e características mínimas exigidas. 
 
7.2 – Refazer, no todo ou em parte, os serviços que apresentarem problemas, incorreções ou defeitos. 
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7.3 – Fornecer à Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, os dados técnicos e demais documentos e 
informações que esta achar de interesse, e todos os elementos e informações necessários, quando 
solicitada. 
 
7.4 – É de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos e tributos e outros que por ventura 
existirem, que incidir sobre o objeto desta licitação eximindo a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte de 
quaisquer ônus. 
 
7.6 – A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES 
ASSUMIDAS: 
 
8.1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos, calculada sobre o 
preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o percentual 
elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir 
pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA. 
 
8.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de qualquer 
descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 8.1.,  
 
8.3. No caso de atrasos de execução ou descumprimento de cláusulas contratuais, poderá ser instaurado 
processo de advertência concomitantemente com a multa. 
 
8.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à etapa ou 
parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou 
contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 de fevereiro de 
2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato cobrada proporcionalmente à etapa não 
cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou contratar ou 
declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento 
nos incisos I a XI, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 
8.5. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 
comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da Lei 
8.666/93.  
 
8.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no 
impedimento de licitar e contratar com o Município de Novo Horizonte, ou de declaração de inidoneidade, 
será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
9.1 – O contrato poderá ser rescindido pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte mediante ato do 
Prefeito Municipal por escrito, em qualquer das seguintes hipóteses: 
 
9.1.1 – Os serviços não forem entregues no prazo estipulado deste ou forem insatisfatórios, excetuadas as 
situações devidamente justificadas, de ordem técnica, aceitas pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 
para seu refazimento; 
9.1.2 – Houver interrupção na prestação de serviços por mais de 5 (cinco) dias consecutivos ou 10 (dez) dias 
alternados, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado; e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                                        Emancipado em 28/10/1917 
 

                         DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 

  
 

 
9.1.3 - Ocorrerem reiteradas violações das obrigações assumidas pela contratada após a aplicação de multa 
por mais de 2 (duas) vezes por qualquer infração. 
 
9.2 – No caso de rescisão administrativa unilateral, a contratada reconhece o direito da Prefeitura Municipal 
de Novo Horizonte aplicar as sanções prevista neste ato convocatório, e as demais previstas nos Artigos 86 e 
seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.3 – Ficam reconhecidos os direitos da Contratante, em casos de rescisão administrativa prevista no art. 77, 
da Lei 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94. 
 
CLÁUSULA DESCIMA – DA GARANTIA: 
 10.1 – Não será exigida garantia para esta contratação. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA OBSERVÂNCIA À LGPD: 
11.1 - O CONTRATANTE declara expresso CONSENTIMENTO que o CONTRATADO irá coletar, tratar e 
compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inc. V da LGPD, os 
dados necessários para cumprimento de obrigações legais, nos termos do Art. 7º, inc. II da LGPD, bem como 
os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, inc. V da LGPD. 
 
11.2 - Outros dados poderão ser coletados, conforme termo de consentimento específico. 
 
11.3 - A CONTRATADA se obriga a manter absoluto sigilo sobre as operações, dados, estratégias, materiais, 
informações e documentos da CONTRATANTE, mesmo após a conclusão dos serviços ou do término da 
relação contratual. 
 
11.4 - Os contratos, informações, dados, materiais e documentos inerentes à CONTRATANTE ou a seus 
servidores deverão ser utilizados, pela CONTRATADA, por seus funcionários ou contratados, estritamente 
para cumprimento dos serviços solicitados pela CONTRATANTE, sendo VEDADO a comercialização ou 
utilização para outros fins. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
10.1 – Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro da 
Comarca de Novo Horizonte, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado, 
independente do domicílio das partes. 
 
E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias, de igual 
forma e teor, na presença das testemunhas. 

 
Novo Horizonte, .. de ........ de ______ 

 
Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 
 

EMPRESA 
Nome do responsável 

Proprietário 
CONTRATADA 

 
 

/lei/LGPD/lei-geral-protecao-dados-pessoais
/lei/LGPD/lei-geral-protecao-dados-pessoais/art-7
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/lei/LGPD/lei-geral-protecao-dados-pessoais/art-7
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA 
DISCUSSÃO, COMPILAÇÃO E REDAÇÃO DE MATÉRIAS LEGISLATIVAS PERTINENTES À REESTRUTURAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE. 
 
ADVOGADO: EDER LEANDRO VEROLEZ/ Nº OAB/SP: 249.441 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância 
com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da 
Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 
“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 
defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

Novo Horizonte, -- de ---------------------- de 2022 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 177.931.788-31 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 177.931.788-31  
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 177.931.788-31 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 177.931.788-31 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________ 

Cargo: _______________________ 

CPF: _________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ Nº: 45.152.139/0001-99 
CONTRATADA: ------------------------------------------------ 
CNPJ Nº: ----------------------------------------------- 
CONTRATO N° ------------------------- 
DATA DA ASSINATURA: ----------------- 
VIGÊNCIA: ------------------------------ 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA 
DISCUSSÃO, COMPILAÇÃO E REDAÇÃO DE MATÉRIAS LEGISLATIVAS PERTINENTES À REESTRUTURAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE. 
 
 
VALOR R$: ---------------------------------- 
 

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, 
sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 
Novo Horizonte, ----- de ----------- de 2022 
 
FABIANO DE MELLO BELENTANI 
Prefeito Municipal 
gabinete@novohorizonte.sp.gov.br  

 
 
 
 
 

mailto:gabinete@novohorizonte.sp.gov.br
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ANEXO III 

 
Declaração de Cumprimento da Exigência Prevista no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93 
 
 
 
 
Referência: Processo n° ___/____ 
Concorrência nº ___/____ 
 

 

 

...................., inscrita no CNPJ n° ...................., com sede na cidade de ...................., Estado de ...................., à 

Rua ..................., n° ....., Bairro .........., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ...................., 

nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, portador(a) da Carteira de Identidade n° .................... e do 

CPF n° ...................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 
.................................. 
(Local e data) 

 
................................. 
(representante legal) 

 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO IV 

 
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO  

 
ETAPA 

 

ATIVIDADE PERCENTUAL DO 

CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1 – LEVANTAMENTO 

 a) Realizar levantamento minucioso de 

toda a legislação municipal e normas 

regulamentadoras vigentes, pertinentes 

à estrutura administrativa, quadro de 

pessoal e aspectos organizacionais da 

Prefeitura Municipal de Novo 

Horizonte; 

 b) Promover reuniões com os 

Dirigentes da Entidade e servidores 

para análise e discussão acerca das 

necessidades de cada um dos órgãos, 

especificamente no que tange à 

estrutura organizacional; 

 

c) Elaborar, apresentar e discutir 

propostas de modificações para cada 

Unidade Administrativa, objetivando o 

atendimento às carências existentes e à 

correção das distorções porventura 

constatadas. 

 

d) Apresentar descrição pormenorizada 

das atribuições de cada cargo ou 

função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16,666% 

 

 

 

 

 

ETAPA 2 – DISCUSSÃO 

 

 

a) Compilar todas as informações 

obtidas na etapa 01; 

 

b) Apresentar um novo modelo de 

estrutura organizacional, que será 

novamente discutido com os agentes 

envolvidos até que se chegue a uma 

definição quanto às diretrizes básicas 

que deverão orientar a elaboração do 

projeto de lei da reestruturação 

administrativa; 

 

 

 

 

 

16,666% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 3 – 

ELABORAÇÃO DO 

PROJETO 

DEFINITIVO 

 

a) Elaborar minuta do projeto de lei 

referente à nova estrutura 

administrativa da Prefeitura Municipal 

de Novo Horizonte; 

 

b) Elaborar e redigir minutas de todas 

as normas regulamentadoras 

necessárias à efetiva implantação e 

aplicação da reestruturação 

administrativa, com apresentação do 

impacto financeiro, em cumprimento 

ao estabelecido nos artigos 15, 16, 17 e 

 

 

 

 

 

 

 

  16,666%  
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21 da Lei Complementar 101/2000, 

devendo apresentá-las juntamente com 

o projeto de lei mencionado na alínea 

“a”; 

 

c) Apresentar relatório de atividades 

onde conste a descrição dos serviços 

efetivamente realizados e os resultados 

obtidos; 

 

d) Elaborar quadro de carreira e plano 

de cargos e salários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 4 – 

ACOMPANHAMENTO 

 

a) Prestar Consultoria e Assessoria no 

sentido de orientar quanto à tramitação 

dos projetos de lei que tratam da área de 

pessoal, promovendo as adequações 

necessárias nos respectivos projetos, 

participando perante a Câmara 

Municipal de Novo Horizonte, no que 

concerne ao processo legislativo 

municipal, até a respectiva aprovação; 

 

b) Prestação de serviços técnicos para 

implantação/readequação e execução 

das rotinas internas e fluxos dos 

serviços dos setores, bem como para 

fins de prestação de contas aos órgãos 

fiscalizadores; 

 

c) Orientação de servidores a respeito 

das alterações promovidas com futura 

norma, por meio de Reuniões com 

representantes dos Poderes Municipais – 

Executivo e Legislativo, bem como 

representantes dos servidores, além de 

outros interessados, para sensibilização 

e informação sobre as características dos 

programas de gestão de pessoas que 

estão sendo propostos e 

desenvolvimento de estratégias para sua 

implantação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  50% 

 

Novo Horizonte 28 de junho de 2022  

 

 

                 Luís Antônio Pinheiro                                                           Paula Cristina Gonzalez 

            Diretor de Recursos Humanos                                      Diretora do Departamento de  

                                                                                                            Serviços Administrativos 

 

 


