
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIBO DE RETIRADA DE 

EDITAL 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 024/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2022 

 

 

OBJETO: Contratação para realização de serviços técnicos/jurídicos especializados 

com o objetivo de assessorar, analisar, diagnosticar e recuperar créditos identificados 

nos municípios que compõem o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR. 

 

Senhor 

Licitante. 

 

Visando a comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste 

Consórcio e V.S.ª, solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e seu 

depósito junto ao órgão responsável, ou por meio do e-mail jurídico@ampar-

mg.org.br. O não encaminhamento/entrega do recibo exime o órgão licitante da 

entrega do edital, assim como as comunicações de eventuais retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. Todas as 

comunicações formais emanadas do CIMPAR ocorrerão por meio do endereço 

eletrônico (e-mail) informado pelo Licitante quando da entrega do recibo e/ou 

credenciamento, sendo de vossa inteira responsabilidade a correta e diária conferência 

do mesmo. 

 

Recibo de Edital. 

 

Empresa: 

CNPJ: 

Responsável legal: 

CPF: 

End: 

Tel: 

Email: 

Data: 

Local: 

Assinatura Rep. Legal: 

 

 

 

 

 

mailto:jurídico@ampar-mg.gov.br
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EDITAL DE 

LICITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 024/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2022 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICO-JURÍDICOS ESPECIALIZADOS COM O OBJETIVO 

DE ASSESSORAR, ANALISAR, DIAGNOSTICAR E 

RECUPERAR CRÉDITOS IDENTIFICADOS NOS MUNICÍPIOS 

QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR. 

 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL: 

Dia 14/09/2022, às 10h00. 

 

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES: na sala da Comissão Permanente de Licitação, 

sito à Av. Rui Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora - 

MG, CEP 36145-410. 

 

ESCLARECIMENTOS: 

E-mail:  juridico@ampar-mg.org.br 

Telefone (32) 3224-8400. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.
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PREÂMBULO 

 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - 

CIMPAR, inscrito no CNPJ sob o no. 21.565.740/0001-45, com endereço à Av. Rui Barbosa, nº 642, 

Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, CEP 36145-410, torna pública a abertura do PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº. 024/2022, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2022, tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL POR LOTE, para REGISTRO DE PREÇOS que terá como critério de julgamento o 

MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006, aplicando-se também a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 

estabelecidas neste Edital. A realização deste procedimento pelo Consórcio se dará nos termos do §1º, 

do art. 112, da Lei Federal nº 8.666/1993, com redação incluída pela Lei Federal nº 11.107/2005. Os 

trabalhos serão conduzidos pela pregoeira designada, assistida pela Equipe de Apoio, designados 

através de Portaria própria anexada aos autos do procedimento. 

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1 - O Pregão será realizado em sessão pública, no dia 14/09/2022, às 10h00, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação do CIMPAR, localizada na Av. Rui Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz de 

Fora - MG, CEP 36045-410. 

 

II - DO OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto a contratação para realização de serviços técnicos/jurídicos 

especializados com o objetivo de assessorar, analisar, diagnosticar e recuperar créditos identificados nos 

municípios que compõem o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE 

DO PARAIBUNA - CIMPAR. Serão admitidas adesões por municípios não consorciados, desde que 

formalmente requeridas e aprovadas pelo CIMPAR, assim como a anuência do eventual licitante 

vencedor. 

 

III - SOLICITANTE 

 

Direção do CIMPAR. 

 

IV - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

 

1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação do 

CIMPAR, localizada na Av. Rui Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, CEP 36145-410, 

nos dias úteis , no horário de 9h às 12h e de 14h às 17h. 

2 – Os interessados em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao 

processo licitatório com vista a possíveis alterações e avisos, valendo o e-mail indicado pelo licitante 

como meio oficial de comunicação para todos os efeitos. 

2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório deverá 

encaminhar à Comissão Permanente de Licitação o recibo de retirada do edital. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail:   

juridico@ampar-mg.org.br,  até  02 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas. 

3.1 - As respostas da pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail ou 

fax. 

 

4 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até dois dias úteis antes da data fixada 

para recebimento das propostas, mediante petição a ser enviada para o e-mail juridico@ampar-

mg.org.br, ou protocolizadas na sala da Comissão Permanente de Licitação do CIMPAR, localizada na 

Av. Rui Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, nos dias úteis,  no horário de 9h as 

12h e de 14h às 17h, cabendo aa pregoeira decidir sobre o requerimento, auxiliada pelo setor técnico 

competente, no prazo legal. 

4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, devendo conter informações 

necessárias à identificação do Impugnante. 

4.2 - O CIMPAR não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outros meios ou a 

outros endereços eletrônicos, bem como no caso de não ser acusado o recebimento pela 

pregoeira, e que, por isso, sejam intempestivas. 

4.3 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

4.4 - A decisão da pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada para 

conhecimento de todos os interessados que atenderem ao disposto no item 2.1. 

4.5 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o interessado que não o fizer até às 17 

(dezessete) horas do dia fixado como prazo no item 4 deste edital. 

 

V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que 

atendam às condições de habilitação estabelecidas no Título VII deste instrumento convocatório. 

 

2 - Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas: 

2.1 - Que estejam sob falência; 

2.2 - Que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar 

com o CIMPAR, durante o prazo da sanção aplicada; 

2.3 - Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

2.4 - que tenham  sido  declaradas  impedidas  de  licitar  e  contratar  com  a Administração 

Direta e Indireta, durante o prazo da sanção aplicada; 

2.5 - Que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção 

prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei; 

2.6 - Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 

2.7 - Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

2.8 - Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
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humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum; 

2.9 - Em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.  

NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da 

avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no 

mercado diversos licitantes com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para 

atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a 

vedação, da participação em “consórcio” neste certame. 

 

3 - A observância das vedações dos itens anteriores é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

 

VI - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 

envelopes lacrados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome do licitante e todos 

os dados que o identifiquem, os seguintes dizeres: 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO 

PARAIBUNA - CIMPAR 

Processo Licitatório nº. 024/2022 

Pregão Presencial nº. 09/2022 

Envelope nº. 1 – Proposta de Preços 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO 

PARAIBUNA - CIMPAR 

Processo Licitatório nº. 024/2022 

Pregão Presencial nº. 09/2022 

Envelope nº. 2 – Documentos de Habilitação 

 

2 - Todos os documentos necessários à participação no certame deverão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou 

cópia acompanhada do original para autenticação pela pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

3 - Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador sem poderes para 

formular propostas e praticar atos durante a sessão. 

3.1. Neste caso, o licitante não poderá dar lances ou praticar qualquer ato durante a sessão. 
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VII - DO CREDENCIAMENTO 

 

1 - - Para o credenciamento, que deverá ocorrer na sede do CIMPAR, até a data e hora da sessão 

pública de abertura das propostas. As pessoas jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos: 

1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 2.1, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 

1.3 – Na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração conforme modelo 

do Anexo IV do Edital. 

1.4 - Declaração de pleno atendimento, conforme modelo do Anexo III do Edital, observando-se 

que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá constar na declaração a ser entregue 

no certame. 

1.5 – Se o licitante não efetuar o credenciamento até o prazo indicado no item 1 surpa, ainda 

assim poderá ofertar proposta, entretanto, não poderá ofertar lances ou praticar qualquer ato 

durante a sessão. 

1.6 - Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador, 

reconhecendo desde já que tal agir implicará na impossibilidade de praticar atos durante a sessão, 

especialmente neste caso, o licitante não poderá ofertar lances ou praticar qualquer ato durante a 

sessão. 

1.7 – O credenciamento, preferencialmente prévio, poderá ser realizado através do E-mail:  

juridico@ampar-mg.org.br. 

 

     VIII - DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

1- A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos: 

1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifiquem o licitante; 

1.2 - Número do Pregão e do Processo em todas as páginas; 

1.3 - Descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especifica ções do 

Anexo I deste Edital; 

1.4 – A proposta será apresentada em uma única via, preferencialmente digitada em linguagem 

clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada, com todas as suas 

páginas rubricadas, contendo os preços unitários por item e a marca ofertada, conforme modelo 

do Anexo II do edital. 

1.4.1 Na proposta deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos fixos e 

variáveis, como por exemplo: tributos, seguros, locomoção, e todas as demais despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com a execução objeto da presente licitação; 

1.5 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

2 – O valor só será considerado até a segunda decimal após a vírgula. 
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3 - O valor ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável e terá como parâmetro a 

tabela vigente na data da solicitação parcial enviada por cada Município Contratante. 

4 - Serão desclassificadas as propostas que: 

4.1 - Não atendam as exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham 

condições; 

4.2 - Sejam manifestamente inexequíveis; 

4.3 - Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o 

julgamento. 

5 - Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o entendimento da 

proposta e que não causem prejuízo ao contratante. 

6 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da 

entrega de sua Proposta. 

7 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento, a plena 

concordância e atendimento aos termos e as exigências previstas neste Edital. 

 

       IX - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

1 - No Envelope contendo os "Documentos de Habilitação" deverão conter os documentos a seguir 

relacionados: 

 

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

1.1.1 - O licitante deverá possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil, 

comprovando mediante certidão emitida há no máximo 60 dias.1 

1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, acompanhada de 

prova da diretoria/administrador em exercício; 

 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através de 

certidão regularmente expedida pela RFB; 

1.2.2 - Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa 

à sede do licitante, através de certidões regularmente expedidas por cada entidade; 

1.2.3 - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), através de certidão regularmente expedida pela CEF; 

1.2.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1ºde maio de 

1943  (CNDT). 

 

 

 

 
1LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994.  Art. 1º São atividades privativas de advocacia: I - a postulação a  órgão do Poder Judiciário e aos 

juizados especiais; II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.906-1994?OpenDocument
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1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

1.3.1 - Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, expedido pelo 

distribuidor judicial da sede do licitante; 

1.3.2 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como 

base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – 

DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – 

FGV ou outro indicador que o venha substituir, o balanço deverá estar registrado na 

entidade competente, assinado pelo sócio e pelo contador, juntando a Certidão de 

Regularidade junto ao CRC. 

 

1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

1.4.1. As licitantes deverão apresentar prova das seguintes qualificações técnicas:  

1.4.1.1. Apresentação de pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica, em nome da 

licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, cujas características 

sejam semelhantes aos serviços a serem prestados, objeto deste edital, demonstrando a 

capacidade técnica operacional da empresa. 

1.4.2.2. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, em nome da 

equipe técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 

recuperação de CFEM num valor igual ou maior ao previsto neste edital. 

1.4.2.3. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, em nome da 

empresa ou da equipe técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

que comprove a recuperação de créditos decorrentes de cobranças indevidas (a maior) nas 

contas de energia elétrica. 

1.4.2.4. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do contador e também do 

advogado que compõe a equipe técnica, cujas características sejam semelhantes aos 

serviços, objeto deste edital. 

1.4.2. Demonstrar que a licitante possui equipe técnica, nos termos do art. 30 da Lei 

8.666/93, composta ao menos por:  

a) 01 (um) contador regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade - CRC; 

b) 01 (um) advogado regularmente inscrito na Ordem dos advogados do Brasil; 

c) 01 (um) engenheiro eletricista e 01 (um) engenheiro ambiental, esses essenciais à 

execução das atividades da auditoria das Operadoras de Telefonia e das Concessionárias de 

Energia Elétrica. 

1.4.1.2 O vínculo da equipe deverá ser comprovado mediante apresentação de um dos 

documentos abaixo: 

a) cópia da CTPS (Carteira Profissional) acompanhada da Ficha de Registro de 

Empregados;  

b) cópia do Contrato Social, no qual comprove  membro do quadro societário; 

c) contrato de prestação de serviços dentro da validade e com firma reconhecida das 

partes. 
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1.4.1.2.1. A comprovação da regularidade junto ao Órgão de Classe do Profissional 

vinculado à licitante (CRC, OAB e CREA) deverá ser feita mediante apresentação da 

Certidão de Regularidade emitida por este órgão, dentro da validade. 

 

2 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas Públicas, certidões positivas com 

efeito de negativas, e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão 

judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

3 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 

previsto neste título inabilitará o licitante. 

4 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original 

a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

5 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, 

preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o que segue, 

conforme preceitua a legislação vigente: 

5.1 - Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

5.2 - Se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

6 –Caso se aplique, a Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar toda 

a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 

fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

6.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal da ME ou da EPP, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério do Contratante, para regularização da documentação e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de negativa. 

6.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 

fundamentado, a ser dirigido aa pregoeira. 

6.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis 

inicialmente concedidos. 

6.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 

81 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultado a pregoeira convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação. 

7 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data fixada 

para sua apresentação. 

7.1 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão 

ser datados dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura do Pregão. 

8 - O licitante obriga-se, nos termos do modelo de Declaração de Pleno Atendimento - Anexo III deste 

Edital, a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as penalidades cabíveis. 
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X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com a identificação dos licitantes previamente credenciados e dos interessados em 

participar do certame que não efetuaram o credenciamento prévio. 

 

2 - Encerrada esta fase, a pregoeira declarará aberta a Sessão do Pregão, oportunidade em que não mais 

se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta e a 

Documentação de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente identificados. 

 

3 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital 

e seus anexos. 

  

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

4.1 - Seleção  da  proposta  de  menor  preço  e  as  demais  com  preços  até  10% superiores àquela. 

4.2- Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas 

as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 

4.3 - No caso de empate  nos  preços,  serão  admitidas  todas  as  propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

  

5- A pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 

valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

  

6 O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação 

aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

  

7 Os lances deverão ser formulados por itens, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pela Pregoeira e Equipe de Apoio no 

ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

  

8 - Na licitação será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

8.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e   

Empresas   de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor 

classificada. 

  

9 - Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.1 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 

favor o objeto licitado. 
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9.2 - Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item 9, 

serão convocadas as remanescentes que porventura   se enquadrem na hipótese do § 2° do artigo 44 da 

Lei Complementar n°. 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

9.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados por Micro empresas e Empresas de Pequeno 

Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no §2°do artigo 44 da LC n°. 123/06, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

10 - Na hipótese da não contratação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o  objeto  licitado  

será  adjudicado  em  favor  da  proposta  originalmente vencedora do certame. 

 

11 - O disposto anteriormente em relação às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte só se aplicará 

quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

  

12 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte só poderá usufruir dos benefícios legais se fizer 

constar na fase do credenciamento a documentação que comprove esta condição. 

  

13 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 

da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

  

14 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a exclusão 

do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 

efeito de posterior ordenação das propostas. 

  

15 - A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com a finalidade de redução do 

preço. 

  

16 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados mediante pesquisa 

realizada pelo órgão solicitante, já juntada aos autos. 

  

17 - Após a negociação, se houver, a pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

17.1 - Considerada aceitável  a oferta de menor  preço,  será aberto o envelope contendo os documentos 

de habilitação de seu autor. 

  

18 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 

saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

18.1 - A verificação será certificada pela pregoeira e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

18.2 - A Administração Pública Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos de informações no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
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19 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será 

habilitado e declarado vencedor do certame. 

  

20 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, a 

pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 

sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 

declarado vencedor. 

  

21 - Da Sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento 

e as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio. 

 

X - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

justificada a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de suas razões, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de 

dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

 

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de 

recurso, a adjudicação do objeto do certame pela pregoeira ao licitante vencedor e o encaminhamento 

do processo à Autoridade Competente para a homologação. 

 

3 - As razões e respectivas contrarrazões recursais deverão ser encaminhadas para o endereço 

eletrônico juridico@ampar-mg.org.br ou na sala da Comissão Permanente de Licitação do CIMPAR 

até às 17h do último dia do prazo, em uma via original, contendo razão social, número do CNPJ e 

endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado 

do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante 

do poder de representação legal. 

3.1 - A pregoeira não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outros meios ou a 

outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

 

4 - Interposto o recurso, a pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, com a 

prestação das devidas informações, à Autoridade Competente. 

 

5 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

7 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório e adjudicará os itens do objeto do certame ao licitante vencedor. 
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8 - O adjudicatário será convocado a apresentar os documentos exigidos pelo município consorciado 

interessado, no máximo de 30 (trinta) dias corridos deste certame e, atendidas as condições 

estabelecidas, assinará o Contrato junto ao mesmo. 

 

XII - DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

 

1  -  A  prestação  de  serviço  dar-se-á consoante especificações do Anexo I – Termo de Referência 

deste Edital. 

1.1 - O envio da Nota de Empenho ao Contratado poderá ser efetivado via fax ou qualquer outro meio 

de comunicação hábil. 

1.2 – A presente contratação terá o prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis, na forma da lei. 

  

2 - O recebimento da execução do objeto será feito pelo Município Contratante, o qual atestará, por um 

servidor devidamente identificado, no documento fiscal correspondente, o cumprimento do mesmo nas 

condições exigidas, constituindo tal atestado requisito para a liberação dos pagamentos ao Contratado. 

 

3 - O Município Contratante não aceitará qualquer execução do objeto em desacordo com as 

especificações e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, cabendo ao 

Contratado efetuar as adequações necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

 

XIII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

1 - Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que o serviço seja regularmente 

prestado de acordo com o Anexo I - Termo de Referência, sob pena de multa de 30% (trinta por 

cento) do valor da contratação. 

 

2 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os 

profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, 

social, securitários, bem como com as taxas, impostos e quaisquer outros encargos que incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

 

3 – Resguardar o Município Contratante e o CIMPAR, responsabilizando-se exclusivamente por todo e 

qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, da execução do objeto, por culpa ou dolo de seus 

empregados ou prepostos. 

 

4 - Cumprir os prazos previstos neste Edital. 

 

5 - Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei no. 8.666/93 e no 

presente Edital. 
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6 - Desenvolver seu trabalho em regime de colaboração com o CIMPAR e o Município Contratante, 

participando de todas as reuniões programadas e acatando as orientações e decisões do Gestor do 

Contrato. 

 

XIV - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONTRATANTES 

 

1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do serviço, fixando-

lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

 

2 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 

 

3 - Fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 

quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 

 

4 - Rejeitar todo e qualquer serviço prestado em desconformidade com as especificações deste Edital. 

 

5 - Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na fonte, 

sobre rendimentos pagos a qualquer título (CF/1988, artigo 158, I). 

 

XV - DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

Observado o disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, a gestão/fiscalização da entrega do objeto será 

realizada por representante da Administração do Município Contratante especialmente designado para 

acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual. 

 

XVI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

1 - O pagamento decorrente da prestação de serviço do objeto desta licitação será efetuado em  até  30  

(trinta)  dias,  após  o  recebimento  da  nota  fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certidões 

exigíveis de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e à seguridade 

social e regularidade trabalhista vigentes pelo Município Contratante, sempre seguindo toda a dinâmica 

e especificações do Termo de Referência (Anexo I). 

 

2 - Os  pagamentos  à Contratada somente  serão realizados  mediante  a efetiva execução do objeto 

nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio Termo de Recebimento Definitivo do 

Objeto e/ou Recibo pelo servidor responsável pelo recebimento no âmbito do Município Contratante. 

 

3 - O servidor responsável pelo recebimento no âmbito do Município Contratante, identificando 

qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as 

correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no item acima será contado somente a partir da 

reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 
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4 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por 

parte da Contratada, nos exatos moldes do Termo de Referência (Anexo I), sem que isso gere direito a 

alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto 

do Contrato. 

 

5 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 

 

XVIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

1 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de 

licitar e contratar com o CIMPAR e/ou Município Contratante, pelo prazo de até cinco anos, sem 

prejuízo das multas previstas no item abaixo e das demais cominações legais. 

 

2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 

I) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou 

legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes na Nota de 

Empenho. 

II)  30%  (trinta  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  na  hipótese  da Contratada 

injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o Município Contratante, em face da menor gravidade do fato e 

mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

 

3 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 

devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da 

aplicação da sanção. 

 

4 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente 

com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após regular processo administrativo em 

que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

           XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

 I - Termo de Referência; 

II - Modelo de Proposta Comercial; 

III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento – Pessoa Jurídica;  

IV - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;  

V - Minuta do Contrato; 
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2  -  O  licitante  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer  fase  desta  licitação.  A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 

inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem  prejuízo  das  sanções  administrativas,  civis  e  

penais cabíveis. 

3 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original 

a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 

4 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a pregoeira poderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

 

5 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo 

que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

especificado e válido. 

 

6 - A pregoeira poderá adotar medidas saneadoras durante o certame e relevar   omissões   e   erros   

formais,   observadas   na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, 

sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do 

processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43 da Lei nº. 8.666/93. 

6.1  -  O  não  cumprimento  da  diligência  poderá  ensejar  a  desclassificação  da proposta ou a 

inabilitação do licitante. 

 

7 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 

inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

 

8 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação com os Municípios 

consorciados, uma vez que estes terão faculdade em celebrar o ajuste, a depender de seus 

interesses. Poderá o CIMPAR revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 

 

9 - O CIMPAR poderá prorrogar, por conveniência, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 

propostas ou para sua abertura. 

 

10 - Fica eleito o foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 

conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 

qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

Juiz de Fora/MG, 30 de Agosto de 2022. 

 

 

Leiriane Luma e Silva 

Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Modalidade: Pregão Presencial n. 09/2022  

Processo Licitatório no: 024/2022 

 

1. OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS/JURÍDICOS 

ESPECIALIZADOS COM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR E RECUPERAR CRÉDITOS 

IDENTIFICADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR. 

 

2.  JUSTIFICATIVA: 

 É fato que os Consórcios contribuem, cada vez mais, para o aprimoramento das ações municipais 

relacionadas à gestão pública municipal, com otimização de recursos e ganho de escala e escopo.  

 O consórcio possui uma grande malha de municípios associados e, enquanto órgão público tem 

como objetivo primordial atenuar aos problemas sociais relacionados aos seus associados e se revela um 

instrumento de gestão pública, especialmente, permitindo a implementação, desenvolvimento e 

consolidação de ações e serviços regionalizados.  

 Com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei Complementar nº101/2000, de 

04 de maio de 2.000, estabeleceu-se procedimentos e regras bastante claros para a condução e gestão da 

disciplina fiscal para todos os níveis da administração pública direta, composta pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios e ainda administração pública indireta. Penalidades administrativas 

previstas em legislação específica, para o caso de descumprimento de suas determinações, passaram a ser 

aplicadas sob várias formas, dentre elas: interrupção de transferências voluntárias pelo Governo Federal, 

impedimento de contratação de operações de crédito e de obtenção de garantias da União.  

 A Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, denominada Lei de Crimes Fiscais (LCF), por outro 

lado, previu sanções penais exclusivas e pessoais ao administrador público que não observar e cumprir as 

regras estabelecidas da LRF. Assim, a responsabilidade na gestão fiscal disciplinada por esta lei 

compreende desde a elaboração das leis orçamentárias até a publicação de todos os relatórios exigidos, 

passando pela observação dos limites para contratação de pessoal e endividamento.  

 De forma abrangente, constata-se que a execução corriqueira dos programas que visam o 

saneamento das finanças por meio da qualificação dos gastos públicos e da alavancagem das fontes 

correntes de recursos, resulta em um crescimento da receita líquida em níveis inferiores ao crescimento da 

demanda por investimentos no montante reclamados pela população.  

 Mesmo atingindo parcialmente os objetivos econômico-financeiros há que se considerar o efeito 

colateral dessas ações que acabam por tanger os agentes públicos na direção da formulação e implantação 

de mecanismos que aproximam os procedimentos internos da eficiência almejada para a gestão. Em 

paralelo o Estado deve explorar com maior eficiência algumas fontes consideradas, muitas vezes, de 

segunda linha, contudo, representam firmes oportunidades de reforçar sua capacidade de investimento por 

meio do aporte de recursos novos ou redução do endividamento. 

 É notório que um dos grandes problemas em relação à gestão das contas públicas e dos Gestores 

Públicos é o desequilíbrio entre Receitas e Despesas Correntes, que aliado a uma reconhecida carência de 
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recursos humanos especializados, gera assim uma insuficiência de arrecadação e um baixo fluxo de 

verbas, no que tange as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento, a sustentabilidade e ao 

equilíbrio fiscal. 

 A busca destes novos recursos é relegada ao segundo plano das atividades, devido ao seu elevado 

grau de complexidade e incerteza aliadas à necessidade expressiva mão de obra especializada, muitas 

vezes indisponível nos quadros funcionais dos Municípios.  

 Neste sentido, a vantagem para a Municipalidade advinda da cooperação técnica, ação de Empresa 

Privada, com conhecimento técnico e especializado na área previdenciária, tributária, pública e fiscal 

conduz a frutos imateriais, conhecimento adquirido nos procedimentos e processos, e materiais com 

dispêndios financeiros a título de remuneração pelos serviços prestados na medida proporcional, acertada 

em contrato, aos valores auferidos como fruto da realização do objeto contratual e quando percebido no 

erário público a efetiva entrada ou a redução da saída de recursos financeiros, buscando assim, o 

enfrentamento à escassez de recursos que impede a realização de diversas políticas públicas essenciais ao 

desenvolvimento dos Municípios, focado na construção da relação equilibrada entre os elementos de 

receita e despesa que compõe a matriz fiscal, além de promover a eventual recuperação de créditos em 

que o ente tenha direito.  

 Assim, considerando as reais possibilidades de redução do passivo faz-se necessário uma ampla e 

irrestrita revisão e auditoria de todo o passivo tributário e previdenciário, com vistas à obtenção da 

redução dos valores imputados por ação fiscal em períodos pretéritos.  

 A execução de um trabalho amplo e organizado potencializa as possibilidades de resultados 

financeiros, e o mais vantajoso, sem sobrecarregar em diligências específicas, minimizando os custos e 

maximizando os resultados. Nesse sentido é fundamental a contratação de serviços de consultoria técnica 

especializada, não havendo necessidade de criação de uma estrutura orgânica e própria para realização de 

um trabalho de reivindicação pontual, para o atendimento de um estoque represado, sendo que a 

solicitação corrente (dia a dia) do ente não possui pessoal e estrutura necessária para o atendimento.  

 Ademais, o atendimento dessa exigência pontual geraria custos desnecessários à estrutura 

governamental. Além disso, o tempo necessário para capacitação, implantação, ajustes, correção de 

procedimentos e até a efetiva recuperação tornaria onerosa a operação e exporia a administração o risco 

de um eventual fracasso, vez que se trata de serviço complexo em que o Ente não possui em seu quadro, 

funcionários em quantidade e com experiências e qualificações para o desempenho nos serviços ora em 

questão.  

 Todas essas atividades instam mencionar, exigem a composição de equipe técnica especializada e 

referenciada nas atividades de auditoria, planejamento e organização, assim como de cobrança ou 

recuperação dos valores devidos.  

 Neste sentido, não dispondo de uma estrutura administrativa específica e direcionada, faz-se 

necessária a contratação de uma empresa especializada, com experiência no ramo para realização desse 

trabalho. Deve-se ter em conta que, o objeto que se pretende contratar é de natureza sazonal, tendo em 

vista que após realizado, a demanda prevista neste termo de Referência cessará.  

 Assim, o CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO 

PARAIBUNA – CIMPAR se apresenta como um importante instrumento no desenvolvimento de formas 

articuladas de gestão, planejamento e execução de serviços públicos. 

 Acompanhando atentamente as demandas oriundas de seus entes consorciados e ciente da sua 

capacidade institucional de ampliar seus braços de atuação, a instituição aplica a multifinalidade de ações 

para atendimento em múltiplos campos, seja na saúde, gestão administrativa e outros, através de compras 
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de materiais e serviços compartilhados, buscando qualidade e preços compatíveis para atender os 

municípios consorciados. 

 Para efeitos de fixação do preço de referência, Lote 1, vinte centavos por cada 1 real, e 

considerando a natureza de assessoria jurídica, tem-se por parâmetro a tabela de honorários emitida pela 

OAB/MG e a prática usual do mercado do pagamento de honorários com base máxima de 20% do 

proveito econômico obtido pelo contratante; assim como pesquisa em bancos de preços públicos para o 

valor meramente estimativo, com base em critério de proporcionalidade e razoabilidade, do lote 2. 

 Relação dos municípios consorciados do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA – CIMPAR: Andrelândia/MG, Aracitaba/MG,  

Argirita/MG, Astolfo Dutra/MG, Belmiro Braga/MG, Bicas, Brás Pires/MG, Carvalhos/MG, 

Cataguases/MG, Chácara, Comendador Levy Gasparian/RJ, Coronel Pacheco, Descoberto/MG, Dona 

Euzébia/MG, Dores do Turvo/MG, Ewbank Da Câmara/MG, Goianá/MG, Guarani/MG, Itamarati de 

Minas/MG, Juiz de Fora/MG, Leopoldina/MG, Lima Duarte/MG, Matias Barbosa/MG, Oliveira 

Fortes/MG, Paiva/MG, Pedro Teixeira/MG, Piau/MG, Piedade do Rio Grande/MG, Pirapetinga/MG, Rio 

Novo/MG, Rio Pomba/MG, Rio Preto/MG, Rodeiro/MG, Santana Do Deserto/MG, Santana do 

Garambéu/MG, Santa Bárbara Do Monte Verde/MG, Santa Rita Do Jacutinga/MG Santo Antônio do 

Aventureiro/MG, Santos Dumont/MG, São João Nepomuceno/MG, Simão Pereira/MG, Tabuleiro/MG, 

Tocantins/MG, Valença/RJ.; e demais municípios que eventualmente vierem a se consorciar na vigência 

da ARP. 

  

3. MODALIDADE E REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO: 

A presente licitação será processada na modalidade Pregão Presencial, sendo o critério de conforme 

justificativa apresentada. Portanto, os licitantes deverão comprovar o atendimento a todos os requisitos de 

habilitação legalmente exigíveis, bem como comprovar sua experiência e capacidade técnica, nos termos 

dos critérios objetivos mais adiante estabelecidos, demonstrando sua aptidão para o desenvolvimento do 

objeto aqui descrito. 

 

3.1. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO: 

 

 A adoção do Sistema de Registro de Preços no processo de aquisição de bens e serviços pela 

Administração Pública justifica-se pelas inúmeras vantagens trazidas por tal instituto. O atendimento à 

imprevisibilidade das demandas; a agilidade nas aquisições; a transparência e a possibilidade de maior 

participação de pequenas e médias empresas, são algumas destas vantagens que, certamente, contribuem 

para o alcance da eficiência administrativa.  

 É que o Registro de Preços, não sendo uma modalidade de licitação, consiste na tomada de um 

conjunto de procedimentos que ao final resultam tão somente na elaboração de uma Ata de Registro de 

Preços onde estão discriminados os serviços a serem contratados na execução futura. 

 Assim, não se têm uma real quantificação da demanda, o que dificulta, se não impede, a 

delimitação exata das quantidades licitadas e o desenrolar das atividades administrativas dentro da 

normalidade. Por isso, o registro de preços se justifica perfeitamente no caso concreto. 

 Registrar preços para os serviços em tela, nas circunstâncias expostas, resolve por completo as 

demandas imprevistas pela qualidade e pela quantidade, eliminando os atrasos e aumentando a eficiência 

do atendimento necessário em casos tais. 
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4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

4.1. - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: 

4.1.1. – ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA COM FOCO NA GESTÃO DO ISSQN 

RECOLHIDO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CARTÓRIOS, LOTÉRICAS, 

CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, ACADEMIAS, CINEMAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, 

HOTÉIS, INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PEDÁGIOS, OPERADORAS DE TELEFONIA 

CELULAR, GRANDES PRESTADORES DE SERVIÇO E OUTROS SEGMENTOS SENSÍVEIS 

À SONEGAÇÃO FISCAL.  

 

O trabalho de assessoria tributaria do ISSQN é extremamente necessário, tanto referente aos últimos 05 

anos, como para o acompanhamento mensal, apesar do trabalho desenvolvido no dia a dia pelos 

servidores, é importante que seja feita uma auditoria técnica mensal, com vista a identificar possíveis 

sonegações praticadas. 

O trabalho de ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA consiste em: 

• Criação de Ordem de Serviço para início do processo de auditoria fiscal / fiscalização; 

• Elaboração do Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF solicitando as informações 

necessárias ao processo de auditoria fiscal com o objetivo de identificar e validar indícios 

de sonegação, nos últimos 5 anos; 

• Validação e tratamento dos documentos enviados pelas instituições financeiras para 

elaborar apontamentos dos valores apurados; 

• Criação do Mapa de Apuração contendo todas as informações que embasam a autuação, 

tais como as rubricas (contas internas) que estão sendo autuadas, os COSIF correlatos, o 

código de serviço enquadrado, função e funcionamento das rubricas; 

• Elaboração do parecer técnico jurídico que enseja a cobrança; 

• Confecção dos eventuais Autos de Infração (obrigações principais e acessórias); 

• Elaboração do Termo de Encerramento de Ação Fiscal – TEAF; 

• Utilização pela empresa para processamento dos arquivos e cruzamento das informações, 

de um software com módulo de fiscalização.  

• Disponibilização de link no site da Prefeitura, de um Sistema de DESIF, no padrão 

ABRASF, para coleta dos arquivos das instituições financeiras. 

• Capacitação de servidores para a pontar as inconsistências mais comuns encontradas nos 

serviços tomados pelas Instituições Financeiras, demonstrando os indícios mais comuns de 

sonegação nos serviços prestados pelas Instituições Financeiras. 

• Capacitar os servidores para dar continuidade às ações de fiscalização futura 

• Assessoria jurídica e consultoria na cobrança e recuperação administrativa do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) apurado; 

• Elaboração de recursos/contrarrazões fiscais de primeira e segunda instância 

administrativas  

• Assessoria à Procuradoria Geral do Município, prestando os devidos esclarecimentos e 

embasamentos fáticos e elaboração de pareceres jurídicos para a elaboração das peças 

processuais das respectivas execuções fiscais e/ou ação anulatória de débito. 
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4.1.2. ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA PARA COBRANÇA ADMNISTRATIVA DA 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO.  

 A dívida ativa é de cobrança obrigatória pela Administração Pública sob pena de renúncia de 

receita a ser penalizada não somente pelo Tribunal de Contas do Estado como também pelo próprio 

Judiciário, seja por ação do Ministério Público ou Ação Popular, com penas rígidas ao administrador. 

Ademais, os processos ajuizados têm criado diversos problemas para os tribunais tanto pela questão de 

espaço físico quanto pela inutilidade da cobrança uma vez que muitos munícipes pelos valores das multas 

e inflexibilidade do pagamento não tem condições de arcar com tais valores. 

 No caso em tela se faz necessário criar mecanismos para que a população possa comparecer ao 

ente público municipal e assim sanar as pendências financeiras que tem com o Município de maneira 

mais simples, rápida e com menores custos possíveis para a Administração. A realização de um programa 

de refinanciamento de dívidas ativas (REFIS) de modo tradicional, apenas no balcão da prefeitura não 

alcança toda a população e pode criar filas, confusões, tumultos no âmbito do espaço administrativo, 

razão pela qual a ferramenta web pode vir a facilitar ao contribuinte que faça a sua negociação 

diretamente na sua casa ou em seu celular, bastando para tanto um aparelho que tenha acesso à internet. 

 Assim, entende a Administração Municipal que seria mais uma importante ferramenta para a 

administração a custo muito baixo. 

 O serviço, além da assessoria jurídica tributária, deverá incluir, além de outros procedimentos 

obrigatórios por lei, os serviços abaixo: 

• Elaboração dos Termos de Inscrição em Dívida Ativa (TIDA) e emissão de Certidão de Dívida 

Ativa (CDA). 

• Protesto se houver lei municipal.   

• Regulamentação dos procedimentos da dívida ativa por meio de Instrução Normativa ou Decreto  

• Elaboração do plano de ação do procedimento de cobrança de dívida ativa à Procuradoria.  

 

4.1.3 ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA PARA FISCALIZAR AS EMPRESAS 

OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE.  

 Assessoramento para levantamento, identificação, fiscalização mensal e recuperação de créditos 

tributários pretéritos, referente ao ISSQN - imposto incidente sobre os serviços, dos contribuintes 

optantes pelo Simples Nacional, juntamente com o fornecimento de técnicas e metodologias 

especializadas para coordenação e efetivação continuada dos serviços, incluindo:  

• Capacitação dos servidores públicos quanto às metodologias: conhecimento teórico e prático dos 

procedimentos aplicados; 

• Realização de due dilligence tributário promovendo o levantamento do valor do ISSQN sonegado 

ou pago a menor, de modo massivo e sistêmico, com entrega de relatório comprovando a certeza e 

liquidez do crédito tributário; 

• Assessoria na elaboração do Auto de Infração e intimação para o pagamento do crédito tributário, 

bem como o cumprimento dos prazos e/ou eventual aplicação de penalidades previstas na legislação 

municipal; 

• Elaboração de pareceres jurídicos de defesa e/ou julgamentos de primeiro e segundo grau na 

esfera administrativa ou judicial contra as autuações fiscais decorrentes das operações de que se trata esta 

proposta; 

• Assessoria jurídica na cobrança dos créditos tributários decorrentes de autuações fiscais objeto da 

proposta; 
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• Assessoria jurídico/administrativo no encerramento dos processos administrativos. 

• Utilização de software, 100% WEB, todo focado na gestão do Simples, permitindo a identificação, 

separação e auditoria completa do Simples Nacional. 

 

4.1.4. ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA PARA LEVANTAMENTO, ATUALIZAÇÃO E 

COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE À RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL, EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RAT/SAT/FAP, 

VERBAS INDENIZATÓRIAS E A RECUPERAÇÃO DE VALORES DAS CONTAS DO FGTS 

JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DOS EXERCÍCIOS NÃO PRESCRITOS. 

 O serviço tem por finalidade de adequação e recuperação tributária especificamente a contribuição 

de Risco Ambiental no Trabalho – RAT e verbas indenizatórias. Tem por base, laudos e pareceres 
técnicos de segurança do trabalho, para comprovação de atividade econômica preponderante nos últimos 

05 (cinco) anos, retificação e reenvio dos documentos no Sistema SEFIP para habilitar o Município junto 

à Receita Federal do Brasil a requerer a revisão de grau de risco, reenquadramento pela preponderância, 

compensação dos pagamentos efetuados indevidamente ou a maior, especialmente quanto a alíquota do 

RAT – Riscos Ambientais no Trabalho e verbas indenizatórias, nos últimos 60 (sessenta) meses, 

observando-se o disposto na Instrução Normativa n. 2055 de 06 de Dezembro de 2021. 

 Os serviços, além da assessoria jurídica tributária, compreendem: 

• Utilização da DCTFWEB – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, em cumprimento a Instrução Normativa RFB n. 2.005 

de 29 de Janeiro de 2021; 

• Relatórios de acompanhamento do trabalho, indicando as atividades realizadas os entraves 

identificados, e os respectivos encaminhamentos. 

• Emissão de laudo de preponderância, dos exercícios envolvidos na compensação, assinado por 

engenheiro do Trabalho;  

• Levantamento e análise das operações, rotinas e controles que envolvem as contribuições 

previdenciárias.  

• Elaboração de planilhas demonstrativas e cálculos dos valores encontrados, eventualmente 

recolhidos a menos ou a mais do que o efetivamente devido, destacando os eventualmente recuperáveis, 

informando-se, de forma detalhada, todos os critérios utilizados, inclusive para a atualização monetária.  

• Assessoramento, preparação e execução dos processos administrativos necessários à eventual 

recuperação dos créditos apurados, em conjunto com o pessoal das secretarias envolvidas, inclusive 

preparação de eventuais retificações das declarações prestadas nos últimos 60 (sessenta) meses 

(GFIP/SEFIP).  

• Encaminhamento de relatório mensal contendo todos os levantamentos realizados, período de 

compensação, parecer jurídico e indicadores de correção utilizados. 

• Retificação das GFIP/SEFIP dos últimos 05 (cinco) anos, visando gerar o crédito a ser 

compensado.  

• Recuperação de valores das contas do FGTS junto à Caixa Econômica Federal. 

• Elaboração de pareceres jurídicos. 
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4.1.5. ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA PARA O LEVANTAMENTO E APURAÇÃO DA 

BASE DE CÁLCULO DO ITR (IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL): 

 Fazer o acompanhamento e a atualização anual referente a base de cálculo do Imposto Territorial 

Rural, de acordo com a Lei 9.393 de 19 de dezembro de 1996 que dispõe sobre o Imposto Sobre 

Propriedade Territorial Rural – ITR, sobre o pagamento da dívida representada por títulos da dívida 

agraria e da outras providencias.  

 

4.1.6.  ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA PARA APURAÇÃO DO ISSQN DA BASE DE 

CÁLCULO DAS OPERAÇÕES DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO, COM AUDITORIA 

DAS OPERADORAS DE CARTÃO, COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE. 

 Apurar a base de cálculo das operações dos cartões de crédito/debito, notificando as bandeiras, as 

instituições bancárias e afins para que possam recolher os tributos no local da operação, utilizando 

ferramentas tecnológicas, em conformidade com a legislação vigente. 

 Proceder um trabalho completo de Gestão do ISSQN com o cruzamento de informações referentes 

aos valores recebidos em função das operações de cartão de crédito e débito com cruzamento de dados 

com a base de Notas Fiscais Eletrônica do Município, identificando o que as empresas receberam 

efetivamente no cartão e o que foi emitido de NFe. O próprio sistema vai notificar os contribuintes e 

proceder as cobranças. 

 Esta operação vai permitir auditar contábil e juridicamente os últimos 05 anos, visto que com os 

valores recebidos das operadoras de cartão e com os valores das Notas Fiscais recebidas, serão auditadas 

as empresas prestadoras de serviços no município nos últimos 60 meses. 

 

4.1.7. ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DAS OPERADORAS DE PLANOS DE 

SAÚDE. 

 Acompanhamento mensal com vistas a fiscalizar a base de cálculo utilizada para o pagamento 

referente ao ISSQN sobre cooperativas e operadoras de planos de saúdes, identificar a base de cálculo dos 

valores a serem recolhidos pelos serviços prestados pelas cooperativas de saúde, nos últimos 5 (cinco) 

exercícios financeiros, para tanto, além da assessoria jurídica tributária, deverá prestar:  

• Apoio na requisição dos documentos necessários ao levantamento da receita tributável devida 

pelos serviços prestados pelas cooperativas de saúde;  

• Análise da documentação contábil/jurídica/financeira dos contribuintes prestadores de serviços da 

área de saúde, tais como: balanço patrimonial, DRE, livros fiscais, etc. 

• Assessoria no levantamento e cálculo do imposto devido, lavratura do auto de infração respectivo 

e impugnação de eventuais defesas administrativas e judiciais;  

• Assessoria na inscrição dos créditos tributários constituídos na dívida ativa do Município e apoio 

na emissão da certidão de dívida ativa respectiva. 

 

4.1.8. ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA NO MONITORAMENTO DA CFEM – 

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE A EXPLORAÇÃO MINERAL E ROYALTIES. 

 Serviço de assessoria jurídica tributária com vistas à análise, levantamento, apuração e 

apresentação de relatórios de créditos devidos aos municípios, referentes à atividade de exploração 

mineral na extensão territorial do Município, esse serviço compreenderá: 
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• Assessoria direta no Planejamento, acompanhamento e execução dos valores devidos aos cofres 

municipais. 

• Apresentar informações detalhadas dos recolhimentos realizados pelas empresas estabelecidas 

nos municípios, com vistas a verificar o correto recolhimento da CFEM no período decadencial; 

• Emitir relatórios das series históricas de recolhimento da CFEM e ROYALTIES, por 

mineradora/Contribuinte; 

• Apresentar recursos e defesas para recebimento da CFEM por municípios mineradoras e 

impactados;  

• Deverá informar Contribuintes ativos sem recolhimento da contribuição. 

• Elaborar pareceres jurídicos. 

 

4.1.9. ASSESSORIA JURÍDICO TRIBUTÁRIA NA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

FISCAL (VAF), COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE. 

 É um indicador econômico contábil utilizado pelo Estado para calcular o índice de participação 

municipal no repasse de receita do Imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação(ICMS) e do imposto 

sobre produtos industrializados(IPI) aos municípios mineiros. É apurado pela Secretaria de Estado de 

Fazenda, com base em declarações anuais apresentadas pelas empresas estabelecidas nos respectivos 

municípios, transmitidas via sistema através de seus contabilistas. 

 

a) VAF-A EMPRESAS JURIDICAS: 

 

• Conferencia dos arquivos de contribuintes ativos. 

• Conferencia dos arquivos de retorno de declarações DAMEF-VAF-A, transmitidas pelos 

contabilistas. 

• Analise da DAMEF-VAF-A através dos livros contábeis do contribuinte. 

• Identificação de possíveis irregularidades, mantendo contato com os contabilistas via e-mail, 

telefone, presencial, etc. 

• Cobrança dos contribuintes omissos de declaração DAMEF-VAF-A. 

• Verificação dos indícios de irregularidades emitidos pela SEF-MG, junto aos contabilistas das 

empresas notificadas. 

• Conferencia do credito externo (empresas sediadas em outro município que credita ao município 

sede), são empresas que iniciaram serviços de incidência do ICMS no município sede e que 

compraram mercadorias de produtores rurais onde deve declarar nas outras entradas da DAMEF-

VAF-A. 

• Conferencia dos índices provisórios publicados pela SEF-MG, havendo diferenças solicitar a 

inclusão dos valores correspondentes. 

• Apresentação de relatórios trimestral das atividades desenvolvidas pela empresa a ser contratada. 

• Demonstrativos de Entrada, Saída e Apuração do Valor Adicionado Fiscal de ICMS (VAF-ICMS) 

pela DAMEF;  

• Demonstrativos de Entrada, Saída e Apuração do Valor Adicionado pelas escriturações fiscais dos 

contribuintes;  



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

• Deverá permitir o cruzamento das bases de dados que compõe informações das  notas fiscais 

eletrônicas,  conhecimentos de Transportes e EFD’s, com  dados da DAMEF/PGDAS;  

• Permitir a importação automática da movimentação registrada na Escrituração Fiscal Digital 

(EFD) e nas notas fiscais eletrônicas NF- de emissão própria (arquivos XML autorizados pela 

Secretaria da Fazenda Estadual), e eventos de seu cancelamento, disponíveis para o Software, para 

os contribuintes que forem obrigados a essa escrituração, estabelecidos no território do Município 

ou que nele realizem operações ou prestações inseridas no campo de incidência do ICMS;  

• Calcular o valor adicionado mensalmente e anualmente dos contribuintes objeto de 

acompanhamento pelo Município; 

• Possuir controle de ações fiscais, de forma a permitir que o Secretário tenha total controle sobre as 

atividades realizadas no processo de apuração do VAF, tais como: número da OS, número das 

notificações, quantidade de DAMEF’s auditadas e resultados destas ações;  

 

b) APURAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO DOS PRODUTOS 

HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIALIZADOS NAS FEIRAS LIVRES, CEASAS:  

 Apuração e levantamento das notas fiscais dos produtores rurais que comercializam produtos 

hortifrutigranjeiros nas unidades da(s) Ceasa(s) e Feira(s) Livre(s) do Estado, visando os créditos para os 

municípios onde os produtores rurais estão inscritos no cadastro de contribuintes da secretaria da fazenda. 

 

c) ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA NA APURAÇÃO DO VAF – B, INCLUINDO: 

• Acompanhamento criterioso e análises das notas fiscais de Produtores rurais emitidas via SIARE 

(arquivos gerados pela Secretaria de Estado de Fazenda). 

• Levantamento dos maiores produtores rurais do município no sistema VAF-B (SOFTWARE 

ESPECÍFICO).  

• Gestão de notas fiscais dos produtores rurais.  

• Registro e Manutenção das seguintes informações referentes ao VAF-B: cadastro de produtores 

rurais e suas respectivas notas fiscais emitidas para a apuração do movimento econômico fiscal 

(VAF-B),  mantendo o registro dos seguintes dados: nome do produtor rural remetente, nome 

destinatário da nota fiscal, numero da nota fiscal, data de emissão da nota fiscal, valor total da 

nota fiscal, produto comercializado, quantidade do produto comercializado, valor unitário do 

produto, espécie, inscrição do produtor rural remetente, inscrição do produtor rural destinatário. 

• Emissão de pareceres jurídicos e relatórios contábeis. 

 

d) APURAÇÃO DOS ÍNDICES DA LEI 18.030/2009 – Lei Robin Hood: 

 Identificação dos critérios técnico contábeis/jurídicos que o Município está pontuando para 

diagnóstico de possibilidades de melhorias nos critérios, com vistas a permitir o aumento da receita em 
conformidade com os Critérios da lei 18.030/2009. 

 

4.1.10. ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS 

DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE TITULARIDADE DOS MUNICÍPIOS. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE 

VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). 
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• Levantamento inicial das informações junto a Distribuidora de Energia e junto ao Município, 

incluindo o levantamento de todas as faturas (grupo A e grupo B) dos últimos 5 anos de 

titularidade do Município.  

• Levantamento de todos os censos (recontagens) realizados no parque de iluminação pública do 

Municípios nos últimos 5 anos.  

• Levantamento de todas os parcelamentos de débitos de energia elétrica realizados pelo Município 

nos últimos 5 anos.  

• Levantamento de todos os termos de ocorrência e inspeção (TO I) emitidos em desfavor do 

Município nos últimos 5 anos.  

• Levantamentos dos valores arrecadados e repassados ao Município relativos a CIP.  

• Levantamento de dados, diagnóstico, acompanhamento e elaboração de parecer cálculos e 

atualizações de valores, conforme legislação especifica e resoluções da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel), para cobrança de créditos referente a diferenças tarifarias, racionamentos 

e outros créditos em favor do município além de diferenças cobradas indevidas sobre as contas, 

cobranças de multas sobre os ativos de IP, diferenças de faturamento sobre luminárias apagadas 

e/ou inexistentes e sobre o faturamento da energia de iluminação pública medida e estimada.  

• Estudo, diagnóstico e elaboração de pareceres e cálculos e atualizações, conforme legislação 

especifica e resoluções Aneel, para a cobrança das diferenças dos valores efetivamente 

arrecadados e não repassados da CIP.  

• Defesa de cobrança efetuada mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TO I), com fulcro de 

anular ou reduzir os valores de tal cobrança. O pagamento dos honorários recairá sobre o valor 

efetivamente reduzido e/ou anulado em relação à cobrança original feita pela Concessionária.  

• Elaborar perícias nos cálculos de valores e, em sendo o caso, obter a repetição de indébitos 

provenientes de cobranças excessivas feitas com base nos sensos de iluminação pública e nos 

Quadro de Iluminação Pública (QIP).  

• Coleta e análise da legislação pertinente, em especial as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as Resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 

• Aferição do cálculo das estimativas de consumo de energia elétrica apresentado pela 

concessionaria, quer na memória de cálculo do TOI, quer nos Quadros de Iluminação Pública 

(QIP) dos meses não prescritos.  

• Apresentação de estudo contendo a metodologia dos cálculos, sua justificativa legal e a memória 

de cálculo. 

• Assessoria jurídica na elaboração de petições e acompanhamento dos processos junto à 

distribuidora de energia e às agências reguladoras (Agência de Regulação dos Serviços Públicos 

Delegados do Estado e Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e, eventualmente, o Poder 

Judiciário.  

• Análise e emissão de laudo e parecer técnico, com base nas normas da ABNT e da ANEEL sobre 

valores cobrados pela Distribuidora de Energia Elétrica relativos às potências e consumos dos 

equipamentos auxiliares do parque de iluminação pública (lâmpadas, reatores e relés, dentre 

outros).  

• Estudo e elaboração de laudo/parecer técnico com intuito de anular/reduzir a cobrança na conta de 

energia elétrica, emitida pela Distribuidora de Energia Elétrica por meio de TOI (termo de 

ocorrência e inspeção).  
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• A emissão de laudos e pareceres técnicos sobre grandezas elétricas (consumo, energia, potência, 

dentre outros) e sobre quadro de iluminação pública (GIP). 

 

5. VALORES ESTIMADOS A SEREM RECUPERADOS NOS ÚLTIMOS 05 ANOS DE CADA 

MUNICÍPIO CONSORCIADO: 

MUNICÍPIOS 

Previsão de 

recuperação de 

concessionárias 

de serviço 

público 

Previsão de 

Recuperação de 

ISSQN 

Previsão de 

recuperação 

de Simples 

Nacional 

Previsão de 

recuperação 

de INSS (RAT 

e Verbas) 

Previsão de 

recuperação 

de CFEM e 

Royalties 

Previsão de 

recuperação 

da  Dívida 

Ativa 

TOTAL 

Andrelândia 600.000,00 600.000,00 300.000,00 2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 5.100.000,00 

Aracitaba 600.000,00 400.000,00 10.000,00 1.400.000,00 400.000,00 450.000,00 3.260.000,00 

Argirita 450.000,00 400.000,00 128.000,00 1.600.000,00 400.000,00 450.000,00 3.428.000,00 

Altolfo Dutra 600.000,00 600.000,00 168.000,00 2.200.000,00 500.000,00 650.000,00 4.718.000,00 

Belmiro Braga 450.000,00 450.000,00 46.000,00 1.400.000,00 400.000,00 450.000,00 3.196.000,00 

Bicas 1.200.000,00 3.800.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 700.000,00 18.000.000,00 37.700.000,00 

Brás Pires 450.000,00 700.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.350.000,00 

Carvalhos 450.000,00 700.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.350.000,00 

Cataguases 1.200.000,00 4.200.000,00 2.500.000,00 18.200.000,00 1.500.000,00 27.000.000,00 54.600.000,00 

Chácara 600.000,00 900.000,00 80.000,00 1.800.000,00 400.000,00 400.000,00 4.180.000,00 

Com. Levy 

Gasparian RJ 
600.000,00 900.000,00 254.000,00 2.200.000,00 500.000,00 400.000,00 4.854.000,00 

Coronel 

Pacheco 
300.000,00 400.000,00 28.000,00 1.400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.928.000,00 

Descoberto 300.000,00 400.000,00 36.000,00 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 3.136.000,00 

Dona Euzébia 300.000,00 400.000,00 36.000,00 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 3.136.000,00 

Dores do 

Turvo 
300.000,00 400.000,00 36.000,00 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 3.136.000,00 

Ewbank da 

Câmara 
300.000,00 400.000,00 200.000,00 2.400.000,00 600.000,00 400.000,00 4.300.000,00 

Goianá 300.000,00 400.000,00 145.000,00 2.200.000,00 500.000,00 500.000,00 4.045.000,00 

Guarani 300.000,00 600.000,00 293.000,00 2.600.000,00 700.000,00 650.000,00 5.143.000,00 

Itamarati de 
Minas 

300.000,00 400.000,00 50.000,00 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 3.150.000,00 

Juiz de Fora 5.500.000,00 48.000.000,00 
34.000.000,0

0 
42.000.000,00 4.800.000,00 95.000.000,00 229.300.000,00 

Leopoldina 2.000.000,00 3.200.000,00 2.100.000,00 6.500.000,00 1.600.000,00 10.000.000,00 25.400.000,00 

Lima Duarte 600.000,00 900.000,00 400.000,00 3.800.000,00 700.000,00 1.800.000,00 8.200.000,00 

Matias 

Barbosa 
450.000,00 900.000,00 48.000,00 1.400.000,00 300.000,00 400.000,00 3.498.000,00 

Oliveira Fortes 450.000,00 300.000,00 20.000,00 1.400.000,00 300.000,00 400.000,00 2.870.000,00 

Paiva 450.000,00 300.000,00 20.000,00 1.400.000,00 300.000,00 400.000,00 2.870.000,00 

Pedro Teixeira 450.000,00 200.000,00 6.000,00 1.200.000,00 250.000,00 400.000,00 2.506.000,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Piau 450.000,00 300.000,00 17.000,00 1.400.000,00 300.000,00 400.000,00 2.867.000,00 

Piedade do Rio 

Grande 
450.000,00 300.000,00 20.000,00 1.400.000,00 300.000,00 400.000,00 2.870.000,00 

Pirapitinga 450.000,00 900.000,00 274.000,00 2.200.000,00 500.000,00 550.000,00 4.874.000,00 

Rio Novo 450.000,00 600.000,00 175.000,00 2.600.000,00 700.000,00 700.000,00 5.225.000,00 

Rio Pomba 450.000,00 900.000,00 274.000,00 2.200.000,00 500.000,00 550.000,00 4.874.000,00 

Rio Preto 450.000,00 600.000,00 50.000,00 1.400.000,00 200.000,00 400.000,00 3.100.000,00 

Rodeiro 450.000,00 400.000,00 198.000,00 2.600.000,00 1.200.000,00 750.000,00 5.598.000,00 

Santana do 

Deserto 
450.000,00 300.000,00 34.000,00 1.800.000,00 400.000,00 300.000,00 3.284.000,00 

Santana do 

Garambéu 
450.000,00 300.000,00 34.000,00 1.800.000,00 400.000,00 300.000,00 3.284.000,00 

Santo Dumont 900.000,00 1.200.000,00 1.285.000,00 6.500.000,00 1.700.000,00 18.000.000,00 29.585.000,00 

São João 

Nepomuceno 
600.000,00 2.200.000,00 800.000,00 3.200.000,00 600.000,00 800.000,00 8.200.000,00 

Simão Pereira 400.000,00 300.000,00 64.000,00 1.600.000,00 400.000,00 300.000,00 3.064.000,00 

Santa Barbara 

do M. Verde 
400.000,00 300.000,00 40.000,00 1.600.000,00 400.000,00 700.000,00 3.440.000,00 

Santa Rita de 

Jacutinga 
400.000,00 300.000,00 22.000,00 1.400.000,00 400.000,00 300.000,00 2.822.000,00 

Santo Antônio 
do Aventureiro 

400.000,00 400.000,00 302.000,00 3.400.000,00 900.000,00 400.000,00 5.802.000,00 

Tabuleiro 400.000,00 300.000,00 46.000,00 1.600.000,00 400.000,00 300.000,00 3.046.000,00 

Tocantins 400.000,00 900.000,00 445.000,00 3.600.000,00 900.000,00 800.000,00 7.045.000,00 

Valença RJ 2.200.000,00 1.600.000,00 1.556.000,00 7.400.000,00 1.700.000,00 1.600.000,00 16.056.000,00 

TOTAL 29.650.000,00 82.950.000,00 48.640.000,00 163.700.000,00 29.450.000,00 188.000.000,00 542.390.000,00 

 

6. DOS VALORES A SEREM PAGOS: 

6.1.1. LOTE 1 - VALORES REFERENTES AOS ÚLTIMOS 05 ANOS: 

Conforme levantamento realizado foi estimado o seguinte: 

 

ITEM OBJETO 

Valor meramente  

estimativo de 

recuperação para os 

municípios 

consorciados. (R$) 

Valor máximo a 

ser pago para 

cada R$1,00 

(um real) 

recuperado 
Remuneração máxima a ser paga com 

base no valor previsto a ser recuperado 
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1 

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM FOCO NA 

GESTÃO DO ISSQN RECOLHIDO PELAS 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CARTÓRIOS, 

LOTÉRICAS, CORRESPONDENTES 

BANCÁRIOS, ACADEMIAS, CINEMAS, 

CONSTRUÇÃO CIVIL, HOTÉIS, INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO, PEDÁGIOS, OPERADORAS DE 

TELEFONIA CELULAR, GRANDES 

PRESTADORES DE SERVIÇO E OUTROS 

SEGMENTOS SENSÍVEIS A SONEGAÇÃO 

FISCAL   

82.950.000,00 

 

 

 

  

R$0,20(vinte 

centavos) 

16.590.000,00 

 

 

 

 

  
 

 

2 
ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA FISCALIZAR 

AS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 

NACIONAL, COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE 48.640.000,00 

  

R$0,20(vinte 

centavos) 
9.728.000,00 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA 

LEVANTAMENTO, ATUALIZAÇÃO E 

COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS 

INDEVIDAMENTE À RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL, EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS – RAT/SAT/FAP , VERBAS 

INDENIZATÓRIAS E A RECUPERAÇÃO DE 

VALORES DAS CONTAS DO FGTS JUNTO À 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DOS 

EXERCÍCIOS NÃO PRESCRITOS. 

163.700.000,00 

 

 

 

 

 

  

R$0,20 (vinte 

centavos) 

32.740.000,00 

 

 

 

 

 

  
 

 

4 ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA COBRANÇA 

ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA ATIVA  
188.000.000,00 

  

R$0,20 (vinte 

centavos) 
37.600.000,00 

  
 

 

 

5 

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA VISANDO A 

REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES 

DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS 

CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE 

TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO 

E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A 

COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), 

EM FACE DAS CONCESSIONÁRIAS DE 

SERVIÇO PÚBLICO. 

29.650.000,00 

 

  

R$0,20 (vinte 

centavos)  
5.930.000,00 

 

 

 

 

 

6 

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO 

MONITORAMENTO DA CFEM – 

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE A 

EXPLORAÇÃO MINERAL E ROYALTIES. 

 29.450.000,00 

R$0,20 (vinte 

centavos 

5.890.000,00 
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6.1.2. LOTE 2: VALORES ESTIMADOS PARA CONTRATAÇÃO ASSESSORIA JURIDICA 

TRIBUTÁRIA MENSAL  

Valores máximos a serem pagos mensalmente: 

MUNICÍPIO 

COM 

POPULAÇÃO 

( HAB.) 

Assessoria na 

Apuração do 

VAF 

Assessoria na 

Gestão do 

ITR 

Assessoria de 

planos de saúde 

Assessoria na 

fiscalização 

de cartão de 

crédito e 

debito e 

operações de 

Leasing 

  

Assessoria 

tributária de  

CEFEM e 

Royalties 

  

 

Assessoria 

tributária na 

apuração das 

empresas do 

Simples 

Nacional 

 

 

Assessoria jurídica 

tributária  

    

   

    

Até 5.000 hab 4.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 

De 5.000 a 

10.000 
8.500,00 2.750,00 3.000,00 2.750,00 2.000,00 3.600,00 3.600,00 

De 10.000 à 

15.000 
9.350,00 3.025,00 3.600,00 3.025,00 2.200,00 4.320,00 4.320,00 

De 15.000 a 

20.000 
10.285,00 3.327,50 4.320,00 3.327,50 2.420,00 5.184,00 5.184,00 

De 20.000 a 

30.000 
11.313,50 3.660,25 5.184,00 3.660,25 2.662,00 6.220,80 6.220,80 

De 30.000 a 

40.000 
12.444,85 4.392,30 6.220,80 4.392,30 2.928,20 7.464,96 7.464,96 

De 40.000 a 

60.000 
13.689,34 5.270,76 7.464,96 5.709,99 3.221,02 8.957,95 8.957,95 

De 60.000 a 

80.000 
15.058,27 6.324,91 8.957,95 6.280,99 3.865,22 10.749,54 10.749,54 

De 80.000 a 

100.000 
16.564,10 7.589,89 10.749,54 8.165,29 5.411,31 12.899,45 12.899,45 

De 100.000 a 

200.000  
18.220,50 9.107,87 12.899,45 10.614,87 7.575,84 15.479,34 15.479,34 

Acima de 

200.000 
20.042,56 10.929,45 15.479,34 13.799,33 10.606,17 18.575,21 18.575,21 

SUB-TOTAL 139.968,12 58.877,93 80.376,04 64.225,52 43.889,76 96.451,25 96.451,25 

 

TOTAL GLOBAL MENSAL: R$580.239,87 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e trinta e nove 

reais e oitenta e sete centavos). 

 

7. DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA: 

7.1.1 - Para o licitante classificado em primeiro lugar será exigida a verificação da conformidade do 

objeto desta licitação que será realizada através da demonstração dos sistemas, que apropriaram dados 

para a análise jurídico/contábil, com a execução dos requisitos obrigatórios. Dessa forma, todos os 

procedimentos descritos nesse termo de referência e no detalhamento abaixo deverão ser 

obrigatoriamente cumpridos, caso contrário, a licitante poderá ser desclassificada.  
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8. ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS 

8.1. A exigência de utilização de sistemas para processamentos dos arquivos, visa demonstrar a 

capacidade técnica operacional da Licitante vencedora, além de conferir celeridade e segurança jurídica 

aos serviços, o que pode ser exigido pela Administração dentro de sua discricionariedade, nos termos do 

art. 30 da Lei 8.666/03. 

8.2. O licitante mais bem classificado, deverá demonstrar, em até 5 dias úteis, que os sistemas atendem 

aos requisitos mínimos abaixo: 

 

8.2.1. Sistema de assessoria tributária de coleta e processamento dos arquivos relativos às 

operações do Simples Nacional. 

 O sistema deverá efetuar o cruzamento do que realmente foi pago e o que deixou de ser recolhido, 

disponibilizando relatórios indicativos de evasão ou sonegação fiscal apresentando, no mínimo, 05 

(cinco) relatórios que devem ser nos formatos XLS., .PDF, .TXT, .CSV, .DOC) que indiquem: 

• divergência entre as declarações prestadas na Receita Federal do Brasil e o faturamento real;  

• contribuintes que apresentaram declarações sem movimento; 

• contribuintes que ultrapassaram o limite de faturamento permitido na LC nº 123/2006, inclusive 

de MEI; 

• contribuintes com ausência de pagamento; 

• Declarações prestadas como imunidade, isenção ou locação. 

 

8.2.2. Sistema de assessoria tributária, totalmente Web, de coleta e processamento - DESIF, padrão 

ABRASF, para apuração do ISSQN dos bancos, conforme especificação abaixo: 

• A ferramenta deve ser capaz de identificar as receitas tributáveis, os valores já constituídos e 

recolhidos e  apresentar relatórios com as diferenças, partindo de declarações modelo PROBAN 

e a fim de respaldar as notificações e a constituição do crédito tributário. 

• Para cada conta do Plano Geral de Contas Comentado – PGCC, devem ser fornecidas, no mínimo, 

as  seguintes funcionalidades (por semestre): 

• Marcação de contas dos balancetes analíticos mensais no PGCC;  

• Marcação do registro de apuração mensal do ISS no PGCC; 

• Marcação/desmarcação de contas a serem pesquisadas pelo fiscal no PGCC; 

• Marcação do código de tributação do município; 

• Busca inteligente por nome da conta; 

• Busca inteligente por código de tributação do município; 

• Busca inteligente por raiz de CNPJ, razão social, nome fantasia; 

• Visualização em tela, além de impressão e exportação para PDF e XLS; 

• Consolidação dos relatórios de auditoria; 

• Atualização pela competência anterior; 

• Relatório de divergências (indicando contas não existentes no plano de contas anterior). 

• Para cada conta dos Balancetes Analíticos Mensais – BAM, devem ser fornecidas, no mínimo, as 

seguintes funcionalidades (por semestre): 

• Consulta em tela dos balancetes analíticos mensais, por inscrição municipal e por raiz de CNPJ; 
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• Consolidação dos balancetes analíticos mensais das diversas inscrições municipais na inscrição 

municipal centralizadora, por saldo simples e por saldo acumulado; 

• Busca inteligente por nome da conta; 

• Busca inteligente por código de tributação do município; 

• Busca inteligente por raiz de CNPJ, razão social, nome fantasia, e por inscrição; 

• Visualização dos relatórios em tela, além de impressão e exportação para PDF e XLS, por saldo 

simples e por saldo acumulado. 

• Para cada conta do registro de Apuração Mensal do ISS, devem ser fornecidas, no mínimo, as 

seguintes funcionalidades (por semestre): 

• Consulta em tela do registro de apuração mensal do ISS, por inscrição municipal centralizadora e 

por CNPJ; 

• Consulta em tela do total por mês dos valores declarados tributáveis; 

• Consolidação e visualização em tela do registro de apuração mensal do ISS das diversas inscrições 

municipais na inscrição municipal centralizadora, por saldo simples e por saldo acumulado; 

• Busca inteligente por nome da conta; 

• Busca inteligente por código de tributação do município; 

• Busca inteligente por raiz de CNPJ, razão social, nome fantasia, e por inscrição; 

• Visualização dos relatórios em tela, além de impressão e exportação para PDF e XLS, por saldo 

simples e  por saldo acumulado. 

• Consulta em tela das ocorrências; 

• Atualização das ocorrências; 

• Relatório de ocorrências. 

• A ferramenta deve disponibilizar, dentre outros, os seguintes relatórios, com visualização em tela 

e opção  de impressão e exportação para PDF e XLS: 

• Relatórios Financeiros – BAM e Apuração Saldo Simples; 

• Relatórios Financeiros – BAM e Apuração Saldo Simples por Alíquota; 

• Os relatórios devem proporcionar o cruzamento das informações – por mês e consolidado por 

semestre – constantes concomitantemente nos balancetes e nos registros de apuração do ISS, 

apontando possíveis divergências entre tais informações. 

• Relatórios Financeiros – Quadro demonstrativo integrante, o qual deve apontar as divergências 

entre o declarado pelo contribuinte e o enquadramento fiscal.  

• A CONTRATADA deve gerenciar a infraestrutura de hardware — como os servidores, 

plataforma e a aplicação e garantir a disponibilidade do software e dos dados da 

CONTRATANTE; 

• Aspectos técnicos como conectividade, cuidados com segurança da informação, manutenção, 

equipes de TI, suporte e atualização da versão, backup das informações são de responsabilidade da 

CONTRATADA; 

 

▪ REQUISITOS NECESSÁRIOS 

• A ferramenta não deve exigir qualquer instalação local, uma vez que o software é utilizado como 

um serviço; 

• A ferramenta deve ficar hospedada na nuvem; 
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• A CONTRATADA deve garantir a integridade e privacidade dos dados, principalmente por meio 

da criptografia; 

• A ferramenta deve permitir acesso simultâneo de usuários; 

• A ferramenta deve permitir a possibilidade de níveis diferentes de acesso;  

• A ferramenta deve ser acessível pela internet com utilização de senha personalizada ou certificado 

digital; 

• As informações deverão ser armazenadas em banco de dados do tipo relacional; 

• O banco de dados deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de 

transações  já efetivadas pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de 

eventuais falhas, devendo esse  processo ser totalmente automático e seguro; 

• Os módulos de interfaces para os usuários envolvidos devem ser compatíveis com os principais 

navegadores de internet do mercado como Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer; 

• A ferramenta deve rodar em ambiente seguro utilizando protocolo HTTPS, garantindo a 

comunicação  criptografada; 

• A ferramenta deve utilizar mecanismos para impedir que softwares automatizados executem ações 

que  degradem o serviço; 

• A interface deve ser de simples utilização, permitindo a elaboração rápida de novos relatórios com 

base nas informações das declarações modelo PROBAN; 

• Mesmo após o término do contrato, TODOS os dados devem continuar acessíveis para consulta;  

•  O formato de entrega dos dados será definido pela CONTRATANTE, podendo ser através de 

fornecimento de arquivos em formato CSV ou geração de DUMP para restauração de backup; 

• Os dados deverão ser entregues com a respectiva documentação (modelo e dicionários de dados); 

 

8.2.3. SISTEMA PARA ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NA APURAÇÃO DO VAF COM AS 

SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 

VAF – A – EMPRESAS 

• A solução tecnológica para processamento de dados deverá funcionar em ambiente de alta 

disponibilidade, com capacidade de armazenamento e desempenho adequados, onde a 

totalidade dos recursos humanos e tecnológicos necessários para a disponibilização e 

prestação dos serviços ao Município via web sejam fornecidos exclusivamente pelo 

prestador dos serviços, devendo o serviço contratado pelo Município ser percebido e 

utilizado por seus respectivos usuários como um Portal web na rede mundial de 

computadores (internet), acessado de forma segura, com controle de autenticação e 

autorização dos usuários, cabendo ao Município apenas assumir os custos e 

responsabilidades relativos aos equipamentos, software operacional e internet adequados 

ao acesso ao Portal que disponibilizará os serviços de processamento de dados requeridos. 

• A prestação dos serviços ao Município será efetuada exclusivamente via Portal web a ser 

disponibilizado continuamente pelo prestador do serviço na internet, acessível mediante 

uso de navegador de internet (browser) e conexão à internet provida pelo Município.   
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O Software:  

 

• Deverá permitir atualização contínua, padronizada, atendendo sempre que possível os 

interesses dos usuários, incluindo o armazenamento do banco de dados com segurança, 

fluxo de dados e acessos compatíveis ao bom funcionamento;  

• Deverá disponibilizar acesso através da plataforma WEB em 100% das rotinas definidas 

este instrumento, através de qualquer navegador de acesso à internet;  

• Deverá  permitir executar todas as tarefas em “segundo plano”, ou seja, o Software 

executará suas funcionalidades, principalmente as atividades de processamento de 

arquivos para geração de relatórios;  

• Deverá permitir o Cruzamento das bases de dados que compõe informações das  notas 

fiscais eletrônicas,  conhecimentos de Transportes e EFD’s, com  dados da 

DAMEF/PGDAS;  

• O Software deverá permitir ser executado em um servidor de aplicativos em um Data 

Center de responsabilidade da contratada, não sendo necessário instalar o Software nos 

computadores do município, facilitando a rápida disseminação de novas versões do 

Software e correções de erros; 

• O Software deverá permitir a instalação simultânea em vários Data Centers que forneçam 

um ambiente seguro, controlado, com redundâncias de equipamentos, sendo estes de 

última geração e monitorado ininterruptamente. Os dados armazenados no Software serão 

replicados em múltiplas localizações físicas de tal forma que mesmo que um dos Data 

Center seja destruído a integridade do Software deve ser preservada;  

• O Software deverá possuir gerência de privilégios por função e tipo de usuários, definidos 

por perfis para restringir o acesso das funcionalidades através do uso de senhas 

criptografadas;  

• O Software deverá permitir os seguintes serviços: a transmissão de arquivos; validação de 

registros; relatórios com mensagens de erros e alertas; 

• O Software deverá permitir o cadastro e manutenção dos contribuintes constantes do no 

cadastro mobiliário do município, objetivando a atualizações tais como nome do 

responsável (contador), e-mail, endereço, telefone, CNPJ/CPF;  

 

Características essenciais mínimas do Software 

 

• Utilizar diretamente as estruturas de dados fornecidas pelos contribuintes do ICMS ou 

Secretaria Estadual da Fazenda e Receita Federal, nos leiautes definidos na legislação 

vigente; 

• Deve ser utilizável em ambiente 100% Web (intranet e internet) e acessados pelos 

principais navegadores (browsers) de mercado para extração das informações  

• Apresentação de resultados em gráficos tais como gráficos de linha, gráficos de barra, 

gráficos de pizza, e tabelas. Todos esses formatos devem ser interativos, permitindo a troca 

livre e imediata do modelo de apresentação.  

• Possuir mecanismo de busca que permita selecionar r as notas fiscais com todas as 

informações disponíveis; 
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• Todos os elementos de interface devem ser interativos, permitindo que pesquisas e 

seleções sejam efetuadas, modificando imediatamente as medidas e/ou dimensões 

apresentadas; 

• Permitir a carga de dados a partir de Banco de Dados, arquivos texto, planilhas, XML; 

• A criação de tabelas e gráficos deve ser suportada por mecanismo de ajuda que guie o 

usuário durante o processo de especificação de dimensões e medidas a utilizar e do 

formato de apresentação.  

• Utilizar algoritmo estatístico para a criação de projeções baseadas em séries históricas de 

fatos.  

• O acesso dos usuários deve ser efetuado por web browser, sem necessidade de instalação 

de qualquer software no computador utilizado pelos usuários;  

• Todas as facilidades de desenvolvimento e alteração de demonstrativos e gráficos devem 

estar disponíveis aos usuários via web browser; 

• A plataforma deve permitir a autenticação e controlar o acesso (autorização) de usuários 

de acordo com um cadastro de usuários, senhas e direitos de acesso a ser definido; 

• VAF-B – PRODUTOR RURAL: (SOFTWARE ESPECÍFICO) ; 

• O sistema deverá ser compatível com o sistema SIARE no caso de MG ou outro nos 

demais estados e prover a funcionalidade de migração dos dados emitidos pelo sistema do 

Estado de forma automatizada. 

• Digitação das notas fiscais dos produtores rurais e conferencia do relatório das notas 

fiscais eletrônicas emitidas fornecidas pelo Estado. 

• Emissão das certidões VAF-B (PRODUTOR RURAL) de outros municípios onde seus 

respectivos produtores rurais comercializaram suas mercadorias. 

• Conferencia do debito do VAF-B (PRODUTOR RURAL), onde os produtores do 

município sede compraram mercadorias de outros produtores fora do domicilio fiscal. 

• Acompanhamento criterioso e analises das notas fiscais de Produtores rurais emitidas via 

SIARE (arquivos gerados pela Secretaria de Estado de Fazenda). 

• Levantamento dos maiores produtores rurais do município.  

• O Software aqui especificado deverá atender as funcionalidades requeridas abaixo a fim de 

realizar a gestão e controle do VAF-B (produtor rural) do município, a saber:  

• Gestão de notas fiscais dos produtores rurais: O sistema deverá prover o cadastro e registro 

das notas fiscais dos produtores rurais sediados no município, visando o armazenamento, 

controle e gestão das informações referentes ao VAF-B para processamento, relatório e 

pesquisa através de banco de dados. 

• Registro e Manutenção das seguintes informações referentes ao VAF-B: O sistema deve 

prover o cadastro de produtores rurais e suas respectivas notas fiscais emitidas para a 

apuração do movimento econômico fiscal (VAF-B), mantendo o registro dos seguintes 

dados: nome do produtor rural remetente, nome destinatário da nota fiscal, numero da nota 

fiscal, data de emissão da nota fiscal, valor total da nota fiscal, produto comercializado, 

quantidade do produto comercializado, valor unitário do produto, espécie, inscrição do 

produtor rural remetente, inscrição do produtor rural destinatário. 

• Manutenção e Emissão de relatórios  
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8.2.4. DISPONIBILIZAR SISTEMA DE AUDITORIA DO ISSQN DOS CARTÕES COM AS 

SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 

- Requisitos de Ambiente: 

• A solução tecnológica para sistema de apuração de ISS de cartão de débito e crédito deverá 

funcionar em Data Center, como um serviço (SaaS), onde toda a estrutura computacional 

deverá estar disponível com o próprio software (servidores, conectividade, segurança de 

informações, instalações de versões de quaisquer aplicativos), e ser acessível através de 

protocolo seguro (https). 

• - Requisitos de Tecnologia: 

• O software especificado deverá ser totalmente responsivo (característica que permite ao 

software se adaptar ao tamanho da tela do dispositivo em que está sendo executado, sem a 

necessidade de ter que ampliar a tela através de zoom), permitindo a sua execução 

diretamente a partir dos principais browsers do mercado bem como em qualquer 

dispositivo eletrônico como Smartphones e Tablets, além de ser capaz de enviar 

mensagens via SMS. 

• Deverá possuir mecanismo de geocodificação, para obtenção de coordenadas 

geográficas de dados que apresentem endereços, de forma a permitir a plotagem, 

sobre qualquer camada base mapeável, como Google Maps p. ex. 

• A apresentação de resultados do sistema deverá ser baseada tanto no próprio 

software como em software de BI (Business Intelligence) integrado ao mesmo. 

 

- Requisitos Funcionais 

A ferramenta deverá ser capaz de proporcionar a sistema de apuração de ISS de cartão de débito e 

crédito especificados a seguir: 

a) Base de Dados disponibilizados pela administração pública, no formato TXT (preferencialmente) 

ou PDF; 

b)O sistema deverá criar e manter banco de dados relacional para armazenamento dos dados 

provenientes dos arquivos supra citados; 

A ferramenta de administração do sistema deverá permitir configurar normas de segurança 

da aplicação, definir os usuários e grupos de usuários autorizados e permissões de acesso de 

cada um ou do grupo, de tal modo a: 

a) Possibilitar a configuração de um ou mais usuários ou grupos de usuários com perfil de 

privilégio máximo de acesso para o Município, com capacidade de atribuição de perfis de 

acesso aos demais usuários; 

b) Possibilitar o acesso de informações de monitoramento de utilização do sistema por 

usuário e logs de uso do sistema; 

c) Possibilitar a configuração da apresentação visual da tela do produto, com escolha de 

cores, logotipos, imagem (foto) do usuário, posição do menu (vertical ou horizontal), 

configuração de opções favoritas e notificações entre usuários, seja on-line ou via SMS ; 

d)Deverá registrar trilhas de auditoria de acesso às funções do sistema,  controlando perfis de 

usuários e acesso a funções dos aplicativos, com capacidade de emissão de relatório sobre tais 

registros, identificando o acesso por usuário, período de utilização e dados acessados. 

- Requisitos para apuração de ISS de cartão de Débito e Crédito: 
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1 - Processar arquivos enviados pelas Administradoras de Cartões de crédito/débito com o relatório 

de transações efetuadas pelos prestadores de serviços estabelecidos no município, nas 

especificações técnicas de modelo definidas pela CONTRATANTE; 

2 - Permitir a geração de relatórios com os dados enviados pelas Administradoras de Cartões de 

crédito/débito com no mínimo os seguintes filtros por contribuinte e período determinado: 

- valor total em operações de crédito; 

- valor total em operações de débito; 

- valor total consolidado de operações crédito e débito. 

3 - Permitir registrar as seguintes informações das prestadoras: 

I- Identificação da Administradora: 

a) Nome/Razão social; 

b) Logradouro; 

c) Número; 

d) Complemento; 

e) Bairro; 

f) Cidade/UF/CEP; 

g) Pessoa responsável para contato; 

h) Número telefone/e-mail; 

i) Número CNPJ. 

II- Identificação do Estabelecimento Credenciado: 

a) Nome/Razão Social; 

b) Logradouro; 

c) Número; 

d) Complemento; 

e) Bairro; 

f) Número CNPJ/CPF; 

g) Número da inscrição estadual; 

h) Número de cadastro do estabelecimento (Pessoa física ou jurídica) credenciado na 

administradora. 

III- Registro das Operações Realizadas: 

a) Data da operação; 

b) Valor da operação realizada referente a cartões de crédito ou débito ou similares; 

c) Natureza da operação – débito ou crédito; 

d) Tipo da operação – eletrônica ou manual; 

e) Número da autorização de pagamento atribuído pela administradora; 

f) Número do identificador lógico do equipamento onde foi processada a operação. 

IV- Registro dos valores para cálculo do ISSQN: 

a) Valor, expresso em reais, de cada operação realizada referente a cartões de crédito ou débito ou 

similares; 

b) Percentual cobrado pela administradora, referente a cada operação realizada de prestação de 

serviços de administração de cartões de crédito ou débito ou similares; 

c) Valor, expresso em reais, cobrado pela administradora referente à prestação de serviços de 

administração de cartões de crédito ou débito ou similares, referente a cada operação realizada; 
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d) Base de cálculo do ISSQN correspondente ao somatório dos valores referentes à prestação de 

serviços de administração de cartões de crédito ou débito ou similares; 

e) Alíquota para cálculo do valor do ISSQN; 

f) Valor, expresso em reais, do ISSQN a ser recolhido. 

4. - Inteligência Fiscal do ISSQN 

a) O sistema deverá permitir importar do sistema de Nota Fiscal existente o 

relatório de todas as Notas emitida. 

b) Permitir o cruzamento no tocante ao valor pago pelos contribuintes e o valor 

efetivamente recebido pelas operadoras de cartão de crédito e débito. 

c) Permitir a notificação do contribuinte que apresentar divergência nos valores. 

d) Emitir relatório detalhado dos contribuintes referentes ao cruzamento dos 

dados entre as NF e o valor recebido das operadoras de cartão. 

 

Obs: Todos os dados obtidos ou acessados durante a realização dos serviços deverão 

estar revestidos do sigilo fiscal, sendo a licitante responsável por sua eventual irregular 

divulgação ou vazamento. Todos os dados obtidos deverão estar disponíveis ao 

contratante, em meio digital apto ao compartilhamento, assim como ao prestador de 

serviço que o suceder após o término da relação contratual. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

... Timbre ou identificação do Licitante ... 

 

Ao CIMPAR/MG, Senhora Pregoeira, 

Atendendo ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 024/2022, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

Nº. 09/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para REGISTRO DE PREÇOS que terá como 

critério de julgamento o MENOR PREÇO, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS/JURÍDICOS ESPECIALIZADOS COM O OBJETIVO 

DE DIAGNOSTICAR E RECUPERAR CRÉDITOS IDENTIFICADOS NOS MUNICÍPIOS QUE 

COMPÕEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO 

PARAIBUNA - CIMPAR, de acordo com o Termo de Referência - Anexo 1 que integra o Edital de 

Licitação, declaro e  elaboro a seguinte proposta:  

 

1- Que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições do Edital relativas à 

licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, que integrarão o ajuste 

correspondente. 

2- Declaramos que no preço apresentado, estão compreendidas todas as despesas, que direta ou 

indiretamente, decorram da execução do objeto desta licitação, inclusive todos os tributos incidentes 

sobre a mesma. 

3- Que possuímos, ou temos direito ao uso, de softwares com as exigências do edital. 

4- Que para os serviços descritos no LOTE 1 do termo referencial, os honorários são pactuados na 

modalidade “ad exitum” ou prestação-sucesso (somente devidos na hipótese de êxito nos 

procedimentos de recuperação), cujo preço máximo da parcela de êxito é de R$ ………………. 

(…………….centavos de reais) sobre cada R$ 1,00 (um real) efetivamente arrecadado, 

administrativa ou judicialmente, aos cofres públicos, o que ocorrerá neste último caso quando as 

execuções fiscais se tornarem definitivas (Súmula 317 do STF), ou decorrentes de acordos judiciais 

homologados em Juízo, ou mesmo de acordos extrajudiciais firmados de forma irrevogável e 

irretratável, originados de procedimentos empreendidos pela Contratada, seja na assessoria em 

levantamento dos valores, autuação fiscal, assessoria no julgamento de defesas e recursos 

administrativos e defesa em juízo dos interesses dos municípios consorciados contratantes. 

5- Que para os serviços descritos no LOTE 2, o valor global mensal será: 
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Até 5.000 hab        

De 5.000 a 

10.000 
       

De 10.000 à 

15.000 
       

De 15.000 a 

20.000 
       

De 20.000 a 

30.000 
       

De 30.000 a 

40.000 
       

De 40.000 a 

60.000 
       

De 60.000 a 

80.000 
       

De 80.000 a 

100.000 
       

De 100.000 a 

200.000  
       

Acima de 

200.000 
       

SUB-TOTAL        

       

PROPOSTA VALOR GLOBAL MENSAL LOTE 2: R$ ______________ (por extenso) 

O percentual de desconto sobre o valor global de referência incidirá sobre todos os itens do lote 2,    

linearmente. 

 

Validade da proposta: será de ................... (...................) dias, contados da abertura das Propostas.  

 

 

.................................................., ........ de  setembro de 2022.  

 

 

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante) 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO – PESSOA JURÍDICA 

 

A licitante_____________  inscrita no CNPJ nº _____________ localizada na ____                                                                       

, por seu representante legal signatário, declara ao CIMPAR/MG que não possui fato impeditivo que 

altere os dados para efetivação da sua habilitação no Processo  Licitatório  nº  024/2022, na  modalidade  

de  Pregão  Presencial  nº 09/2022, e se compromete a entregar os bens/SERVIÇOS que lhes forem 

adjudicados conforme a descrição do Anexo I deste Edital, o qual expressamente reconhece, e aceita, 

seus termos e condições. DECLARA também, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei nº. 

8.666/93 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

DECLARA ainda, que não tem em seus quadros de empregados, servidores públicos da Contratante, 

bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até 

o segundo grau, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses após findas as respectivas funções, exercendo 

atribuições de gerência, administração ou tomada de decisões. DECLARA por fim, e sob as penas da 

lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando: 1 - Que não foi declarada 

inidônea por ato do Poder Público; 2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração 

Pública; 3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, 

quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos; 4 - Que não incorre 

nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei 

Federal nº 8.883/94. 5- Que se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos 

oferecidos, comprometendo-se a comunicar ao CIMPAR à ocorrência de quaisquer fatos supervenientes 

impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, 

parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações. 

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

Loca e data. 

 

 

   Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 024/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2022 

 

A  lictante,  ___________  , inscrita no CNPJ sob o nº  _________________ , por intermédio 

de seu representante legal Sr ___________________, portador do Documento de Identidade nº 

_________________  , inscrito no CPF sob o nº _______________ DECLARA, sob as penas 

da Lei, que cumpre os requisito

 legais  para  qualificação  como  (incluir

condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), artigo 3º da 

Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quais- quer dos impedimentos do §4º 

deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 

da citada lei. 

 

                                                 ,                   de                               de 2022. 

 

 

 

 

(assinatura do representante legal)



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

             ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PROCESSO Nº. 024/2022 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 09/2022 

 

 

São partes neste contrato, através de seus representantes signatários, como CONTRATANTE 

o  MUNICÍPIO DE _______________/___,  inscrito no CNPJ sob o no. 

_________________________, com endereço à 

____________________________________________________________, CEP ,    

aqui    representado    pelo Prefeito  Municipal, __________________ e,        como        

CONTRATADO,    a    [sociedade empresária     ............................................,     inscrita     

no     CNPJ/MF     sob     o nº. ........................., sediada  na Rua/Av. 

.............................................., nº. .........., no Bairro ...................., na Cidade de ......................., 

com o CEP. .............................., neste ato por seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a). 

................................, portador da  Carteira  de  Identidade  nº.  .......................,  inscrito(a)  

no  CPF/MF  sob  o nº ..............]  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a -----------------------------, na modalidade Pregão 

Presencial, serviço esse adjudicado neste ato ao Contratado em decorrência da Licitação 

supracitada, segundo a Proposta e demais peças integrantes do Edital respectivo, as quais, 

conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independente de sua 

transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO VALOR DO CONTRATO: 

 

2.1 – O valor previsto para recuperação dos créditos conforme estimativa realizada pelo 

Consórcio é R$ ---------------, os honorários máximos ficam fixados em R$ ------------------, 

que equivale aos percentuais constantes da proposta.  

2.2 - Os honorários serão pagos, na base de R$.... (.... centavos) sobre cada R$1,00 

efetivamente arrecadado, administrativa ou judicialmente, aos cofres públicos, o que ocorrerá 

neste último caso quando as execuções fiscais se tornarem definitivas (Súmula 317 do STF), 

ou decorrentes de acordos judiciais homologados em Juízo, ou mesmo de acordos 

extrajudiciais firmados de forma irrevogável e irretratável, originados de procedimentos 

empreendidos pela Contratada, seja na assessoria em levantamento dos valores, autuação 

fiscal, assessoria no julgamento de defesas e recursos administrativos e defesa em juízo dos 

interesses dos municípios consorciados contratantes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO 

PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a medição contratual dos serviços 

prestados e após a apresentação da nota fiscal na Prefeitura Municipal de ____________/MG, 

à vista do  respectivo  Termo de Recebimento Definitivo  do Objeto  ou Recibo,  na forma 
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prevista neste Edital, e apresentação de CND’s Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e, no 

caso de pessoas jurídicas, ainda FGTS e INSS, sendo o valor fixo e irreajustável, mediante 

programação de pagamento junto a Secretaria Municipal da Fazenda. 

 

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Contratado e esta 

deverá efetuar a apresentação válida no prazo de 05 (cinco) dias. O vencimento das notas 

fiscais/faturas ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DOCONTRATO 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, tendo como termo inicial a assinatura 

deste instrumento, prorrogáveis na forma da lei. 

 

CLÁUSULA QUINTA - REGIME LEGAL DA CONTRATAÇÃO E CLÁUSULAS 

COMPLEMENTARES 

O presente contrato rege-se pelas normas consubstanciadas nas Leis Federais nº. 

10.520/2002 e 8.666/93, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes 

da Licitação modalidade Pregão Presencial n°. ____/2022, homologada em    /    /        . 

 

CLÁUSULA SEXTA - SECRETARIA COMPETENTE PARA FISCALIZAÇÃO, 

ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a 

fiscalização do seu cumprimento, a Secretaria Municipal _____________. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

A dotação orçamentária será conforme especificado abaixo, sendo facultado à 

Administração Pública Municipal modificá-la unilateralmente quando assim lhe convier. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I - DO CONTRATADO: 

Constituem obrigações do Contratado: 

a) Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que os serviços sejam prestados de 

acordo com o Anexo I - Termo de Referência, sob pena de multa de 30% (trinta por cento) 

do valor da contratação. 

b) Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho 
com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, 

previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos e quaisquer outros que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

c) Indenizar o contratante por todo e qualquer dano decorrente da execução do objeto, direta 

ou indiretamente, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos. 

d) Cumprir os prazos previstos neste Edital. 

e) Manter-se durante toda a execução do contrato fiel às obrigações assumidas, com todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei no. 8.666/93 e no presente Edital. 
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II–DO CONTRATANTE: 

Constituem obrigações da Contratante: 

a) Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do serviço, 

fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

b) Efetuar os pagamentos devidos ao Contratado nas condições estabelecidas. 

c) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade do 

Contratado pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 

inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 

d) Rejeitar todo e qualquer serviço e em desconformidade com as especificações do Anexo I - 

Termo de Referência deste Edital. 

e) Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Importo Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 

incidente na fonte, sobre valores pagos a qualquer título (CF/1988, artigo 158, I). 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

O contrato poderá ser rescindido unilateralmente, pela Administração, na ocorrência de 

quaisquer um dos motivos especificados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 

descumprimento contratual: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, ou por 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 

calculados sobre o valor total do serviço constante da Nota de Empenho. 

b) 30%  (trinta  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  na  hipótese  do Contratado 

injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais 

casos de descumprimento contratual, quando o Município, em face da menor gravidade do 

fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 

aplicada. 

 

10.2 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes,  a  diferença  será  

descontada  da  garantia  prestada  ou  deverá  ser recolhida pelo Contratado no prazo máximo 

de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

 

10.3 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após regular 

processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 

 

10.4 - Ao Município caberá, também, na forma da Lei nº. 8.666/93, interpelar o contratado 

civil ou penalmente nos casos de descumprimento do presente instrumento contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos com fundamento na Lei nº. 8.666/93, cujas normas ficam 

incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que não se faça menção expressa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, redução ou acréscimo do objeto 

ora contratado, bem como prorrogação de prazo poderá ser determinada pela Contratante, 

lavrando-se o respectivo termo, conforme os artigos 57, §1°,e 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO 

FORO 

As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda da presente  

contratação,  o  foro  da  Comarca  de  _________________,  Estado  de  Minas Gerais, 

valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado 

que seja ou venha a ser. 

 

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 

(quatro) vias de único teor e validade, para um só efeito legal. 

 

_________________(MG), ......... de .................................................. de   2022. 

 

MUNICÍPIO         

Contratante 

 

Contratado 

 

Testemunhas: 

............................................................ 

CPF/MF: ............................................. 

.............................................. CPF/MF: 

.......................................... 

 

 

 

 


