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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO 

EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL  NQ  06/2021/CCUSRP/ARP 

EDITAL 
PROCESSO :IV 124/2021 SMAD 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA:19/03/2021 
HORÁRIO: 14:00 HORAS 

Local: Sala de Sessão da Comissão Central de Licitação CCL, localizada na Praça Getúlio Vargas  sin,  
Centro,  Sap  Domingos do Maranhão/MA 

A Prefeitura Municipal de  Sao  Domingos do  Maranhao,  por intermédio do Pregoeiro, 
designado pela Portaria n" 13/2021, de 04 de janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local acima indicado, fará realizar licitação na modalidade Pregão, 
tipo Presencial, para Sistema de Registro de PreçosISRP Ata de Registro de Preços, do TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, para O presente Pregão tem por objeto o Registro de Pregos que visa a 
Futura e Eventual Contratação de serviços especiali7ados em Consultoria e Auditoria Fiscal 
Tributária com Assessoramento Técnico a fim de avaliar, revisar e orientar a sistemática aplicada aos 
tributos, dando suporte na ratificação, na atualização monetária, na cobrança e na recuperação de 
créditos tributários vencidos, em caráter complementar ao do Municipio de São Domingos do  
Maranhao,  conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

O certame licitatório reger-se-ii  pelas disposiçoes da Lei Federal nQ 10520/2002, 
regulamentada pela Lei Municipal N' 20/2010, Decreto nQ 3.555/2000, Decreto riQ 5.450/2005, 
I)ecreto ne  7.892/2013, Decreto nQ Federal n° 8.250/2014,  art.  15 da Lei Federal nQ. 8.666/93 e na Lei 
Complementar ng 123/2006 e Lei Complementar e 147/2014  e demais normas pertinentes a espécie. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, o recebimento e o inicio da abertura dos envelopes referentes a este 
Pregão serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

I DO TO 

O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços que visa a Futura e Eventual Contratação de 
serviços especializados em Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária com Assessoramento Técnico a 

fim de avaliar,  revisal-  e orientar a sistemática aplicada aos tributos, dando suporte na ratificação, na 
atualização monetária, na cobrança e na recuperação de créditos tributários vencidos, conforme 

especificacoes contidas nos Anexos Quantidade e EspecificaceNep e Artexo  IT  -  Termo de Ileferência 

parte integrante deste edital. 
VALOR ESTIMADO: TOTAL GERAL R$ 423.999,96 (quatrocentos e vinte e três mil e 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). 
1.1 - A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo 1) é apenas estimativo de consumo e será 

solicitado de acordo com as necessidades do órgão participante, podendo ser utilizada no todo ou em 
parte. 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
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2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que tenha ramo de atividade pertinente ao objeto 
licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto ã documentação e requisitos de 
classificação das propostas, constante deste Edital e seus Anexos. 

- Não erão participar desta licitação, direta ou indiretamente, pessoa jurídica: 

a) Que não tenha ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; 

h) que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação 

c) em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas 
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiarias entre si; 

d) que se apresentem na qualidade de subcontratada; 

e) que tenham sócias, gerentes ou responsdveis técnicos que sejam servidores públicos da 
Prefeitura Municipal de  Sao  Domingos do Maranhão/MA: 

suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar  corn  a Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão/MA, conforme  art.  87, inciso  III,  da Lei 
Federal  rig  8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 

g) impedidas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de sao Domingos do 
Maranhao/MA, conforme  art.  7' da Lei Federal ne 10520/2002, durante o prazo da 
sanção aplicada; 

h) declaradas inidón.ea para licitar ou contratar  corn  a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, conforme  art.  87, inciso IV, da Lei Federal Q  8.666/1991; 

i) estrangeiras não autorizadas a funcionar no Pais; 

j) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim, entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum; 

k) Enquadradas nas demais vedações estabelecidas no  art-Igo  90  da Lei Federal n0  8.666/93. 

2.3 t admissivel a participação de organizações  socials,  qualificadas na forma dos  arts.  50  a TQ 
da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades 
previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão n° 
L406/2017- Tai-Plenario), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos 
constitutivos. 

2.4 As rnica-0.errir?-e,ig e errxr-nesa, de rectuesrte, rc,rt-c. declarar .se eei rcs tc.rrru,. 

do ANEXO VII, para que possam ser adotadas as normas pertinentes As licitações estabelecidos 
nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar  xi'  147/2014. 

2.5 - Poderã utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer õrgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia autorização do Õrgao 
gerenciactor, e após a primeira aquisição por orgão integrante da ata. Após autorização do árgao 
gerenciador, o "carona "deverá efetivar a aquisição solicitada em ate.  90 (noventa) dias, observado 
prazo de vioncia da ata nos termos do  art.  /2, §§ 5° e 6Q do Decreto n° 7.892/2013 e na Lei n.Q 8.666/93. 
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Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assurnidas. 
2. Serão admitidas adesões de ate cinco vezes a quantidade de itens registrados para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes independente do número  minim°  de órgaos participantes que 
aderirem. 
5- Conforme parágrafo 4Q  - A, incisos I e II do  ART,  22 da Lei n0  7.892 de 2013 suas posteriores 
alterações, a seguir: 
"4Q -A - Na hipótese de compra nacionat (Incluido pelo Decreto nQ 9.488, de 2018) (Vigência)  
I - as aquisições ou as contratações adicionais não excederão, por Órgão ou entidade, a cem por cento 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 
Rara o Órgão gerenciador e para os Órgãos participantes; e (Incluído pelo 1)ecreto nQ 9.488, de  
2018) (Vigericia)  
TI -o instrumento convocatório da compra nacional preverá que o quantitativo decorrente das adesões 

ata de registro de preços não excederá., na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o  &gap  gerenciador e para os órgãos participantes, 
independentemente do  flamer°  de õrgdos não participantes que aderirem. (incluído pelo Decreto riP 
9.488, de 2018) (Viencia.)". 
6- Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela 
imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador_ 

Todo Órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação 
atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados. 

CRED GAME Q 

3.1 - Para o crecienciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora de qualquer 
envelope: 

a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato 
constitutivo, estatuto ou contrato Social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, 
ato constitutivo consolidado, devidamente registrado ou certidão simplificada expedida 
pela Junta Comercial do domicilio da sede da licitante, emitida  at  180 (cento e  
oitenta) dias de antecedência da data de apresentação,  onde em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura:  

al)  caso o estatuto ou contrato social  (la  cmprcsa C5tabeleÇa a LisillatUril dos socios, EM 
CONJUNTO e a representação for feita somente por deles, além do documento descrito na 
alínea anterior, DEVERA ser apresentado, conforme o caso, instrumento público de 
procuração ou instrumento particular, outorgado pelos demais si5cios, no qual estejam 
expressos os seus poderes. 

b) tratando-se de procurador instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta 
Credencial (ANEXO  HI),  no qual constem poderes específicos para formular lances, 
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negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes a este Pregão; 

b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO  in)  deverão 
possuir firma reconhecida em cartório e estar acompanhadas de cópia do documento 
que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alinea oa„ 

b.2) Instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial 
(ANEXO deverão, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o 
credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos 
estabeleça o contrato Social ou estatuto de constituição, com permissão para 
outorgar poderes no que tange a sua representatividade. 

c) Cópia da adula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do 
representante (legal ou procurador) da empresa interessada. 

3.2 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original ou cópia 
previamente autenticada por cartório competente ou por publicação em órgão da imprensa oficial 
ou, ainda, cópia simples, conferida pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, mediante confronto com os  
originals  no ato da sessão. 

3.2.1 - Os documentos autenticados por cartório competente deverão possuir autenticidade em 
todas as folhas de sua constituição. 

3.3 - Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e nem de 
um mesmo representante para mais de uma empresa. 

3.4 - A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a licitante de participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar 
a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão pública do Pregão. 

3.4.1 Na ausencia do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta 
escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

3.5 - Após o credenciamento, o Pregoeiro declarará a abertura da sessão e não mais serão admitidos 
novos proponentes. 

3.6 - REGËNCLA LEGAL DA ucri-AçÃo 
3.6.1. Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos n' 8.666/93, Lei complementar n 123/2006, Lei Complementar n' 147 de 07 de agosto 
de 2014 e as demais do ordenamento jurídico, no que for pertinente. 
3.6.2. A presente licitação tambt'm obedecerá, no que for aplicável, As disposições da Lei 13.979/2020 e 
dtcnticra io cliapo5io no Oficio Circular n". 83/ 2020(IVIARANHÃO-CCit 1, especialmente no que tange 
ao cumprimento de medidas de prevenção, devendo ser observado o seguinte: 

a) Será obrigatório o uso de mascara de proteção individual; 
b) Será vedada a presença, na sessão de licitação, de representantes das empresas e de agentes 
de compras pertencentes ao grupo de risco: 
c) Será disponibilizada mascaras, luvas e álcool gel (70° INPM) para todos os presentes na 
sessão; 
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d) Durante a reali7açao do certame será assegurado no recinto o afastamento minimo de 1 
(.ini) a 2 (dois) metros de distancia entre os presentes: 
e) A Administração Municipal intensificara a higienização das  areas  de acesso a sala onde as 
sessões ocorrerao, além de higienização do próprio recinto, com especial atenção as 
superficies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, collimões, elevadores  etc.);  dentre 
outras. 

DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DOS ENVELOPES  
4.1 - Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, 
deverão apresentar ao Pregoeiro: 

4.1.1 - 02 (dois) envelopes distintos contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 
Habilitação, devidamente fechados e, de preferencia, opacos, contendo em suas partes externas e 
frontais, em caracteres destacados, alem da razão social da licitante, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE INQ 01- PROPOSTAS DE PREÇ9S 
PREGÃO PRESENCIAL  NQ  06/2021/CCL 
RAZÃO SOCIAL E CNI1 DA PROPONEN IL  
PRAÇA  GET-OLIO  VARGAS SiN - CENTRO  
SAO  DOMINGOS DO MARANHÃO - MARANHÃO 

ENVELOPE NO2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL  NQ  06/2021/CCL 
RAZÃO SOCIAL E CN.11 DA PROPONEN I E 

PRAÇA GEMLIO VARGAS SiN - CENTRO  
SAO  DOMINGOS DO MARANHÃO - MARANHÃO 

4.2 Nao será admitida a remessa postal dos envelopes de propostas de preços e habilitação. 

43 - Os Envelopes nao abertos ficarao sob a guarda do Pregoeiro, até o recebimento das Notas de 
Empenho decorrentes deste Pregão. 

4.4 Nao  sera  admitida a entrega de apenas um envelope. 

DA POSTA DE PREÇOS 

5.1 -  A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da 
licitante, em  lingua  portuguesa, salvo quanto ás expressões técnicas de uso corrente, redigida com 
clareza, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas e 
rubricadas pelo representante legal da licitante, que deverá por sua assinatura na última folha, 
devendo conter o seguinte: 

a) Numero do Pregao e o nome ou rano social da proponente, número do CNITN11-4, 
endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico  (e-mail),  este *Ultimo se houver, 
bem como dados bancários (nome e número do banco, agencia e conta corrente para 
fins de pagamento); 

b) Nome completo do representante legal da licitante, profissfto, números do CPF e 
Carteira de Identidade e cargo na empresa; 
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c) Descrição detalhada do ITEM cotado, em conformidade com as especificações contidas 
no ANEXO I, com a indicação do posto de serviço, unidade e quantidade; 

d) Preço unitário em algarismo, e o valor global da proposta, em algarismos e por extenso, 
em moeda corrente nacional, com no máximo duas casas decimais após a virgula, sendo 
considerado fixo e irreajustávet 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar 
da data de sua apresentação; 

Data e assinatura do representante legal. 

Certidão da Junta Comercial competente, emitida até 180 (cento e oitenta) dias de  
antecedencia a data de apresentação da Proposta, que comprove o enquadramento da 
licitante  corm)  Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de concessão do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/2006 e Lei 
Complementar n° 147/2014. 

k.1.) A licitante que apresentar no ato do credenciamento do representante  
ou procurador a CertidAo Simplificada da Junta Comercial que comprove o 
enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, fica 
dispensada sua apresentação. 

5.2 - A licitante vencedora deverá apresentar A Secretarias de Finanças, as planilhas dos custos e de 
formação de preços de cada posto de serviço, conforme legislação vigente. 

53 Caso a licitante vencedora não comprove a inexequíveis e dos preços ofertados, através das 
planilhas apresentadas,  sera'  convocada a licitante classificada em segundo lugar para faz'è-la e 
assim sucessivamente. 

5.4 - Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e 
previdenchirias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão. 

5.4.1 - A inadimplencia da licitante, com refeitncia aos encargos estabelecidos no item anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento A Prefeitura de São Domingos do  Maranhao,  
nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia 
expressamente a qualquer vincula de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração 
Municipal. 

53- Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, sejam com relação a 
pregos, pagamento, prazo ou qualquer item que importe em modificação dos termos  originals,  
ressalvadas, apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, altera.76-es essas  clue  serão 

avaliadas pelo Pregoeiro. 

5.6 - A simples irregularidade formal., que evidencie lapso, isento de ma-fé, e que não afete o 
conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação. 

5.6.1 - Em caso de divergencia nos preços unitário e total da proposta prevalecera o preço 
unitário, podendo o Pregoeiro retificar o valor total proposto considerando o valor unitário da 

proposta e o quantitativo determinado no Edital, registrando o fato na Ata da Sessão. 

j)  

k)  
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5.6.2 - A falta de data, rubrica eiou assinatura da proposta poderá ser suprida pelo representante 
legal, presente a reunião de abertura dos envelopes Proposta,  corn  poderes para esse 

5.6.3 - Caso as informações descritas no item 5.1, alineas -a" e "b", não constem da Proposta, 
poderão ser encaminhadas posteriormente. 

5.6.4 - Caso os prazos de entrega, de garantia ou de validade da proposta sejam. omitidos na 
Proposta de Preços, o Pregoeiro entenderá corno sendo igual ao previsto no item 5.1, alíneas -e", 
"1" 

5.7 Caso o Contrato não seja assinada do período de validade da Proposta, as licitantes ficam 
liberadas dos compromissos assumidos, sendo que a Prefeitura Municipal de  Sao  Domingos do  
Maranhao  poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias. 

5.8 - A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de 
julgamento serão da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

5.9 - Não se considerara qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdida 

5.10 - Não se admitira Proposta que apresentar preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os pregos dos in.sumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da 
própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração. 

5.11 -- Após a abertura do primeiro envelope "Proposta de Preços", no poderá a licitante pedir 
desistencia da proposta. 

5.12 - O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito As penalidades estabelecidas no 

5.13 - A Proposta de Preços devera incluir na composição de custos as seguintes obrigações da 
Contratada: 

a) - Folha de apresentação da proposta de preço devera ser datilografada ou impressa, 
assinada, datada, constando a identificação do participante, prazo de validade 60(sessenta) 
dias, bem como o valor unitário (expresso em duas casas  decimals  após a virgula) e o valor 
global, sem rasuras ou emendas. 

h) Declaração expressa que a empresa (pessoa jurídica), que dispõe de condições adequadas 
e suficientes para executar os serviços técnicos em consultoria tributaria, em conformidade  
corn  o Anexo I - Quantidades e Especificações e Anexo II - Termo de Refert'ucia e Anexo 

111 -  Planilhas de Custos, de acordo com modelo contido no Anexo XII; 

c) Cada licitante (pessoa física) poderá cotar um item, podendo ser cotado mais de um item 
se houver compatibilidade de horário devidamente comprovado atraves de declaração firmada. 

d) Será desclassificada a proposta de preços dos interessados que não cumprirem as 
condições previstas neste item; 

„g  



• ... . 
•FOLHA No  

PROCESS°  

MODALIDADE 
I ESTADO DO MARANHÃO VSTO:  

Mt  :NCiP10 DE  SAO  DOMINGOS 1)0 MARANHAO' ' 
06.113.690/0001-71 

PRAÇA GE71:3110 VARGAS,  SIN-  CENTRO 
CEP N" 65190.000 

e) As propostas de preços que não apresentarem prazo de validade serão consideradas validas 
por trinta dias. 

f) Sera  desclassificada a proposta que oferecer preços não compatíveis com os praticados no 
mercado. 

g) Serão desclassificadas as propostas de preços das empresas ou pessoa física cujos preços 
forem superiores aos valores constantes na Planilha de Custos ANEXO 111: 

h) homologação  sera  feita por item e menor preço, de acordo com os fatores 
exclusivamente referidos neste edital. 

5.13.1- A inadimpltncia da licitante, com refertncia aos encargos estabelecidos no item 5.2, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Prefeitura de sao Domingos do  Maranhao,  
nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia 
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração 
Municipal. 

5.112 - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar 
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, 
não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços a 
serem prestados sem  'onus  adicionais. 

5.13.3 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja em relação 
ao preço, pagamento, prazo ou a qualquer item que importe modificação dos termos  originals,  
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão 
avaliadas pelo Pregoeiro. 

5.13.4 - A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o 
conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação. 

- 0 Pregoeiro poderá corrigir quaisquer erros de soma eiou multiplicação,  corn  base no valor 
unitário, e poderá incluir o preço global da proposta, se faltar. 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão 
apresentar a Documentação de Habilitação que devera ser entregue em 01 (uma) via, no 
ENVELOPE N12  02, devidamente fechado, contendo 05 documentos organizados e numerados as 
folhas na ordem determinada no item 6.3 deste Edital. 

6.2 -- Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procedera à abertura do 
Envelope contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, 
procedendo a sua habilitação ou inabilitação. 

6.3 -- A habilitação da licitante  far-se-4 com a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de 
sociedades simples, de prova da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

f) Estatuto Social da Instituição, registrado em cartório ou Contrato Social; 
g) Ata de Reunião/Assembleia. de Fundação da Instituição; 
h) Ata de Reunião/Assembleia de Eleição/posse da atual Diretoria da Instituição; 

i) Prova de regularidade com a Fazenda Federal da licitante, mediante apresentação da: 

• Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e 
Divida Ativa da União; 

• Certidão Negativa de Débitos Relativos As Contribuições Previdencilrias e As 
de Terceiros CND/INSS. 

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, 
emitida  at  120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não 
vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de: 

• Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

• Certidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa. 

Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal., do domicilio ou sede da licitante, emitida 
até 90 (noventa) dias antes do recebimento dos envelopes, quando não vier expresso o prazo 
de validade, mediante apresentação de: 

▪ Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN; 

▪ Certidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa, relativa aos tributos ISSQN e 
TLVF; 

• Licença para Localização e Funcionamento (Alvará). 

m) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através 
de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT (Lei Federal ng 12.440/2014 

o) Balanço patrimonial e Demonstração de Resultado de Exercício DRE do último 
exercido, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pela 
UFIR quando encerradas a mais de três meses da data de sua apresentação; 

o.1) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante setá 

demonstrada através de  indices  financeiros utilizando-se as fórmulas abaixo, 
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apurados do Balanço Patrimonial, cujos resultados deverão estar de acordo com 
os valores ali estabelecidos: 

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:  (ILO  
ILC = Ativo Circulante 

1,00 
Passivo Circulante 

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (1LG) 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Q,00 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

o.2) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua 
habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, 
Capital Social ou Patrimônio Liquido no valor mínimo de 1096 (dez por cento) 
do valor estimado da contratação, admitida a atualização para a data de 
apresentação da proposta através de  indices  oficiais. 

o3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 
deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura; 

o.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial 
e Demonstração de Resultado de Exercício DRE assim apresentados: 

▪ Publicados em Diário Oficial ou; 

▪ Publicados em jornal de grande circulação ou; 

• Registrados na junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante ou; 

• Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicilio da licitante, na forma da IN  
if  65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio 
DNRC, de 10  de agosto de 1997,  art.  6, acompanhada 
obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de 
Encerramento. 

o.3.2) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do 
Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de 
alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou 
Entidade em que o Balanço foi arquivado. 

p) Certidão Negativa de Falencia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, emitida a. e.  180 (cento e oitenta) dias de antecedência da data de  

apresentação da Documentação,  quando  rat)  vier expresso o prazo de validade; 

ci) Certidão que comprove o registro ou inscrição na entidade profissional competente da 
região a que estiver vinculada a licitante, pertinente ao ramo de atividade objeto desta 
licitação; 
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r) 01 (um) atestado, no mínimo, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a licitante executou ou executa serviços compatíveis com o 
objeto deste Pregão. O atestado devera ser impresso em papel timbrado constando seu 
CNII e endereço completo, devendo ser assinada por seus sócios, diretores, 
administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expresso 
indicação de seu nome completo e cargo/função; 

s) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do  art.  79. da Constituição 
Federal de 1988 (ANEXO IV). 

t) Declaração, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, na 
forma § r do artigo 32 da Lei n.9  8.666/93, assinada por sócio, gerente, dirigente, 
proprietário ou procurador, devidamente identificado, nos termos do modelo do (ANEXO 
V). 
v) Declaração de Localização e Funcionamento. (ANEXO VIII). 

6.4 - A apresentação do Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  expedido por Órgão da 
Administração Ptiblica Federal ou Estadual e Municipal. 

6.5 - Os documentos necessários a habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em Órgão de imprensa oficial, 
ou expedido via intemet, na forma da lei ou, ainda, cópia simples, conferida pelo Pregoeiro ou 
Equipe de Apoio, mediante confronto com os originais fora do envelo no ato da abertura do 
envelope. 

6.5.1 - Os documentos autenticados em cartório deverão apresentar registro em todas as folhas 
de sua constituição. 

6.5.2 - As certidões expedidas via internet terão suas autenticidades/validades comprovadas 
pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio. 

6.6 - Os documentos necessários a participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes a proposta de preço e a, habilitação e seus Anexos, deverão ser apresentados 
no idioma oficial do Brasil. 

6.7 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame ticitatório 
apresentados em  lingua  estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e 
traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

6.8 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnaicos, filmes ou 
cópias em mesmo autenticadas. 

6.9 - Não serão aceitos -protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital. 

6.10 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

6.11 - Serão ;aceitas somente cópias legíveis. 
6.12 - O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário. 

A 4 MI/ 
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6.13 - Conforme disposto no  art.  43 da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar 
147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatõrios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

DO PROCEDIMENTO • 

7.1 - No dia, hora e local designados neste Edital,  sera  realizada sessão pública para recebimento das 
propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu procurador 
proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 3 deste Edital. 

7.2 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não  /Mils  serão admitidos novos proponentes e 
os representantes legais credenciados deverão entregar os Envelopes nQ 01 e n° 02 (subitem 4.1.1). 

7.3 - O Pregoeiro procedera a abertura dos envelopes riQ 01, seguindo com os atos referentes 
classificação das propostas de pregos: 

a) rubrica, conferência e leitura dos preços propostos; 

b) exame de conformidade e classificação das propostas em confronto com o objeto e 
exigências deste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas 
que estiverem em desacordo; 

c) classificação, para a fase de lances, da proposta escrita de MENOR PREÇO GLOBAL, e 
todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento) em relação ao menor prego; 

d) seleção das melhores propostas, até o máximo de 03  (tries),  quaisquer que sejam os 
preços ofertados, quando não verificadas, no mínimo,  tits  propostas escritas de preços a 
partir do critério definido na alínea "c"; 

e) colocação das Propostas em ordem crescente de preço cotado para que os 
representantes legais das licitantes participem da etapa competitiva por meio de lances 
verbais. 

7.4 - A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da 
fase de lances verbais. 
7.5 - No tocante aos preços, as propostas serão analisadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os pregos unitários. As correções efetuadas serão consideradas 
para apuração do valor da proposta. 
7.6 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão selecionadas todas as licitantes que 
tenham ofertado o mesmo preço, realizando-se sorteio para definir a ordem de apresentação dos 
lances. 

7.6.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar escolhera a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

7.7 - Então  sera  dado inicio A etapa competitiva e o Pregoeiro convidará individualmente os 
representantes legais das licitantes classificadas, presentes ao evento, a apresentar lances verbais 
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em rodadas consecutivas, a começar pela licitante detentora da proposta de maior preço, 
observadas as seguintes disposições: 

a) os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores 
proposta de menor preço; 

b) as licitantes sã poderão ofertar um lance por rodada; 

c) sera  vedada a oferta de lance visando ao empate; 

d) quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer 
tempo para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-
se de celular. 0 tempo concedido não poderá exceder 05 (cinco) minutos; 

e) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as 
penalidades constantes deste Edital; 

f) a licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 
ficará excluida dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado, para efeito 
de ordenação das propostas. 

7.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem de sua formulação ou conforme determinar o Pregoeiro no momento da sessão. 

7.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 

7.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas exclusivamente pelo 
critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

7.11 - Apurado o menor preço e sendo este proposto por licitante não enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, antes que se proceda a negociação, o Pregoeiro deverá 
verificar a ocorrência de empate, assegurando, enquanto critério de desempate, a preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 
nQ 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014. 

7.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores 
a proposta mais bem classificada. 

7.12 - Para efeito do disposto no item 7.11, ocorrendo o empate, proceder-se á. da seguinte forma: 

a) a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá o 
direito de preferencia de apresentar proposta de preço inferior aquela classificada em 
primeiro lugar. 0 tempo concedido não poderá exceder 05 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão. 

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
da alínea anterior, .serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do item 7.11.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, 
observado o prazo máximo de 05 (cinco) minutos; 

c) no caso de equivalencia dos valores das propostas apresentadas pelas rnicroempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.11.1, será 
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realizado sorteio entre elas para que se identifique Aquela que primeiro poderá exercer a o 
direito de preferência e apresentar melhor oferta. 

7.13 - O exercício do direito de preferencia previsto na Lei Complementar ri° 123/2006 e Lei 
Complementar n2  147/2014 somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.14 - Concluida a ordenação final das Propostas de Pregos, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 
cia primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito e 
procedendo a negociação com o particular para obter melhores condições para a Administração. 

7.15 - Caso não se realize lances verbais, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, devendo o Pregoeiro negociar com o particular 
melhores condições para a Administração, apôs a aplicação do item 7.11, conforme o caso. 

7.16 - O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar as licitantes a composição de pregos 
unitários, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários para perfeita formação de 
juizo. 

7.17 - Aceito o preço final proposto, o Pregoeiro procederá j. abertura o envelope riQ 02 contendo 
documentação da licitante classificada em primeiro lugar, para verificar suas condições de 
habilitação, consoante as exigências deste Edital. 

7.18 - Constatado o atendimento das exigências de habilitação, a licitante será declarada vencedora. 

7.19 - A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Edital, ou os 
apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada, 
ressalvada a hipótese legal prevista no item 7.21, sem prejuízo de aplicação de sanções. 

7.20 - Se a melhor oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências de habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta inexequivel, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, are a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicada o objeto do certame. 

7.21 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

7.21.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Lei Complementar n° 147/2014, cujo termo inicial 
correspondera ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.21.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na 
decadência do direito de nao ser preterido na hipótese de contrataçao administrativa, sem 

prejuízo das sanções previstas no item 15.1 deste Edital. Neste caso, será facultado 
Administração convocar as licitantes remanescentes, ocasião em que  sera  assegurado o exercício 
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do direito de preferência as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas 
estiverem no intervalo de empate previsto no item 7.11.1. 

7.213 - Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto 
licitado poderá ser adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro 
lugar. 

7.22 - Se não houver nenhuma manifestação de interposição de recurso devidamente registrada em 
Ata durante o transcurso da sessão do Pregão por parte das licitantes presentes, o Pregoeiro 
procederá à Adjudicação do objeto ao vencedor. 

7.23 - Se houver interposição de Recurso contra atos do Pregoeiro, a Adjudicação dar-se-á após o 
julgamento do Recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado. 

7.24 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem as exigências deste Edital: 

h) sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

c) ou ainda as que apresentarem pregos excessivos ou preços manifestamente inexequíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto. 

7.24.1 - Caso entenda que o preço é inexequivel o Pregoeiro deverá, antes de desclassificar a 
oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, sendo 
admitidos os seguintes critérios: 

a) Planitha de custos, elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela 
Administração; 

h) Contrato em execução, com preços semelhantes. 

7.25 - No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro poderá convocar 
todas as licitantes classificadas para a fase de lances para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, 
apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação, conforme previsto no 
artigo 48, (§ 32, da Lei Federal n2  8.666/1993. 

7.26 -- Nas situações previstas nos itens 7.14, 7.15 e 7.20 é lícito ao Pregoeiro negociar diretamente 
com o representante da licitante vencedora para que seja obtido melhor preço. 

7.27 - Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 
Pregoeiro, pela sua Equipe de Apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes a sessão 
deste Pregão. 

7.28 - Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de Documentação não 
caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

P I DE ESCLARECINI TO E DA IMPUG AÇÃO DO EDITAL 

8.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar os termos do 
presente Edital, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias titeis antes da data fixada para a realização 
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deste Pregão, em dias de expediente, no horário das 08:00 as 1400 horas, diretamente na Comissão 
Central de Licitação CCL, localizada na Praça Getulio Vargas,  sin,  Centro, São Domingos do 
Maranhão/MA. 

8.1.1 - A apresentação de impugnação será processada e julgada na forma e nos prazos previstos 
nas normas legais 

8.1.2 - O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no  pram  de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.2. - Os esclarecimentos as consulentes serão comunicados a todos os demais interessados que 
tenham adquirido o presente Editai. 

8.3 - Extrapolado o prazo de resposta ou acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data 
para a realização do certame. 

8.4 - A designação de nova data exige divulgação  pd.()  mesmo instnamento em que se deu aquela do 
texto 

8.5 - As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão repassados somente aos 
adquirentes que procederem de acordo com o item 17.21 deste Edital. 

8.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não apontar as falhas ou 
irregularidades supostamente existentes no Edital  at  o 2' (segundo) dia útil que anteceder  it  data de 
realização do certame. 

8.7 - A entrega da Proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas, 

S CURSOS 

9.1 - Dos atos do Pregoeiro neste processo lkitatário, poderá a licitante, ao final da sessão pública 
manifestar, imediata e motivadainente, a intenção de interpor recurso, sendo registrada em Ata a 
síntese das suas razões de recorrer. 

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, no 
momento da sessão deste Pregão, importará ria decadencia do direito de recurso e adjudicação do 
objeto a licitante declarada vencedora. 

9.3 - Caberá a licitante apresentar as razões dos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (tres) 
dias úteis, contados da lavratura da citada Ata. 

9.4 - Cientes as demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos 
concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contra razoes também em 03 (dias) úteis, 
contados do término do prazo de apresentação das razoes do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 

9.5 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão 
Central de Licitação, localizada na Praça Getúlio Vargas,  sin,  Centro,  Sao  Domingos do 

Maranhao/MA. 

9.6 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
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9.7 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento. 

9.8 Não serão conhecidos os recursos interpostos por fax e aqueles com os respectivos prazos 
legais vencidos ou em desacordo com as regras estabelecidas neste Edital, 

9.9 - Os recursos e contra-razões de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e entregues 
diretamente na sala da Comissão Central de Licitação, no endereço indicado no item 9,5. 

9.10 - Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, a 
consideração da Autoridade Superior que proferira decisão definitiva. 

9.11 - Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
Autoridade Superior poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação 
com a licitante vencedora. 

DA.ASSD ATURA DO CONTRATO 

10.1 - Homologado o resultado da licitação, a Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão 
convocará a adjudicatária, durante a validade da sua Proposta, para assinarem do Contrato 
(ANEXO VI), dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento da 
notificação. 

10.1.1 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 
e aceito pela Administração. 

10.2 - Ë facultado a Administração, quando a licitante vencedora, após ter sido convocada no prazo 
de validade da sua proposta, recusar-se a assinar o Contrato sem justificativa, chamar as licitantes 
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da 
aplicação das sanções previstas neste Edital. 

10.2.1 - Na sessão de reabertura do pregão, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente, obedecido a ordem de classificação, para que seja obtido prego melhor. 

10.3 - O Contrato terá validade de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura. 

10.4 - A Contratada devera manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste Pregão, 
durante a vigencia do Contrato. 

10.5 - O contratado estará obrigado a executar os quantitativos, em função do direito de acrescirno 
de ate 25% (vinte e cinco por cento) de que trata o §  IF  do  art.  65, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

D AS CONTRATAÇOES 
11.1 - 0 Contratado estará obrigado a retirar as respectivas  Not-As de Empenho e a celebrar os 
Contratos (ANEXO VI) ou instrumentos equivalentes que poderão advir, nas condições 
estabelecidas neste Edital e nos seu anexos, observado o prazo de 05 (cinco) dias  tads,  a contar da 
data de recebimento da notificação. 

11.1.1 - 0 prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 
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11.2 - A contrataçao do fornecedor será formalizada por Contrato. 

11.3 - facultado a Administraçao, quando a Contratada nao apresentar situaçao regular no ato de 
assinatura do Contrato, recusar-se a assinálo ou a retirar a nota de empenho no prazo e nas 
condições estabelecidas, ou tiver seu registro cancelado, chamar as licitantes remanescentes, 
obedecida a ordem de classificaçao, ou revogar este Pregao, independentemente da aplicaçao das 
sanções previstas neste 

11.3.1 - Na sessao de reabertura do pregao, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente, obedecido a ordem de classificaçao, para que seja obtido preço merhor. 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1 - A Contratada executará os serviços através de mao-de -obra qualificada, observando os 
critérios de qualidade técnica, prazos, custos e demais condições estabelecidas no ANEXO I - 
Especificações e Quantidades e Anexo II - Termo de Referência. 

CONDIÇÕES13 DAS DE PAGAMENTO 

13.1 - 0 pagamento  sera  efetuado de forma mensal, através de depósito bancário na conta corrente 
da Contratada, por intermédio de Ordem Bancária. 

13.2 - A Contratada devera apresentar a respectiva nota fiscal/fatura às Secretarias Municipal de 
Finanças, acompanhada da comprovaçao das condições de habilitaçao exigida na licitaçao. 

13.3 -A nota fiscal/fatura  sera  conferida e atestada por servidores designados da Secretaria 
Municipal de Finanças responsável pelo recebimento dos serviços. 

I.3.4 - 0 pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do 
Termo de Recebimento Definitivo, desde que nao haja fator impeditivo provocado pela Contratada. 

13.5 - Nao serao efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidaça."o 
qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimpltncia contratual, inclusive, 
sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária. 

13.6 - As Secretarias Municipal de Finanças, poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada. 

13.7 Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no item 13.4, a Contratante se 
obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura, 
até o limite de 1" (dez por cento), desde que para tanto nao tenha concorrido a Contratada. 

14 •DA REPACTUAÇÀO DOS PREÇOS 

14.1- f admitida repactuaçao deste objeto, desde que seja observado o interregno minimo de um 

ano. 

14.2 - O interregno minimo de um ano para a primeira repactuaçao  sera'  contado a partir da data 
limite para a apresentaçao da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, 
admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convençao, dissídio coletivo de trabalho ou 

equivalente vigente A época da apresentaçao da proposta. 

14.3 - Nas repactuaçoes subsequentes a primeira, o interregno de  urn  ano será contado a partir da 
data de inicio dos efeitos financeiros da ultima repactuaçao ocorrida. 
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14.4 - A licitante contratada poderá exercer seu direito repactuação dos preços do contrato  at  a 
data da prorrogação contratual subsequente. 

14.5 - Caso a licitante contratada não efetue de forma tempestiva a repactuação e prorrogue o 
Contrato sem ocorrerá a preclusão do direito de repactuar. 

14.6- As repactuações serão precedidas de solicitação da licitante contratada acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e 
formação de preços, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos 
pregos de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados. 

14.7 - A repactuação que ocorrer a partir do segundo ano de vigência do contrato terá o percentual 
do item, visto que esse custo é pago integralmente no primeiro ano de contrato. 

14.8 - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento lega. 

14. 9 - Quando da solicitação da repactuação, esta somente  sera  concedida mediante negociação 
entre as partes, considerando- se: 

a) os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 

b) as particularidades do contrato em vigência; 

c) a nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

d) tarifas públicas ou outros equivalentes; e 

e) a disponibilidade orçamentária da CONTRATAN I E. 

14.10 - No caso de repactuação,  sera  lavrado termo aditivo ao contrato vigente. 

14.11 -- As Secretarias de Finanças, poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 
alegada pela licitante contratada. 

14.12 - Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação produzirão efeitos: 

a) a partir da assinatura do termo aditivo; em data futura, desde que acordada entre as partes, sem 
prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

13) em data anterior á repactuaçao, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do 
custo e estiver vinculada a instrumento legal, ser considerada para efeito de compensação do 
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 

14.13 -. A Secretaria Municipal de Finanças, deverá assegurar-se de que os preços contratados  sac)  
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação 
vantajosa 

14-14. A Secretaria Municipal de Finanças, deverá prever o pagamento retroativo do período que 
proposta de repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento de 
Divida. 

DASSANÇC ES ADM1NSTRATJVAS  

15.1 - Se a proponente vencedora recusar assinar o Contrato, a retirar a Nota de Empenho ou a 
assinar o contrato ou instrumento equivalente, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes 
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chamadas na ordem de classificação, sujeitando-se a proponente desistente as seguintes 
penalidades: 

a) suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de  Sao  Domingos do  Maranhao,  pelo prazo de ate 05 (cinco) 
anos; 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada. 

15.2 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nQ 8.666/1993, a 
licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições do presente Pregão, ficará sujeita as 
seguintes penalidades: 

15.2.1 - multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor total do Contrato, 
em caso de atraso no inicio dos serviços, contado a partir da solicitação feita pela Prefeitura 
Municipal de são Domingos do  Maranhao,  ate o limite de 10% (dez por cento). 

15.2.2 - no caso de inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá 
garantida a previa e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de não 
aceitar manter o compromisso assumido quanto aos preços registrados ou de 
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
Prefeitura 'Municipal de  Sao  Domingos do  Maranhao,  pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Ptiblica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

15.3 - As sanções previstas nas alíneas 'a', 'c' e poderão ser aplicadas conjuntarn.ente com a prevista 
na alínea . 

15.4 - Caberá ao Gestor do Contrato, designado pela Secretaria de Finanças, propor a aplicação das 
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a 
proposição. 

15.5 - A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções previstas neste item, dentre outras 
hipóteses legais, quando: 

a) executar os serviços em desconformidade com o especificado e aceito; 
não corrigir, no prazo estipulado, os serviços recusados pela Contratante; 

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão. 
15.6 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar 

retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
Contrato, comportar-se de modo inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São 
Domingos do  Maranhao,  pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais_ 
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15.7- As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
notificação, em conta bancária a ser informada pela Secretaria de Finanças. 

15.8 - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 
Contratada, amigável ou judicialmente. 

15.9 Nenhum pagamento será feito A Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhe 
tenham sido aplicadas. 

15.10 - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capitulo, realizar-se a comunicação 
escrita a Contratada e publicação na imprensa oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora), constando o fundamento legal. 

16 DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTARIA 
16.1 - As despesas relativas as contratações decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos 
consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de  Sao  Domingos do  Maranhao,  cujos 
programas de trabalho e a categoria econômica constarão quando da emissão da respectiva Nota de 
Empenho efou Contrato. 

Na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida 
para a formalização do contrato ou outro instrumento 

17 ---13 VOW, GERMS  

17.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da  licit-ante vencedora, farão parte 
integrante dos contratos ou instrumentos equivalentes, Independentemente de transcrição. 
17.2 - •Ê' facultado ao Pregoeiro ou aos Secretários de Finanças, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências elou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do  qualm  da 
Administração Municipal, para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 
promovida. 
17.3 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.4 - As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de  Sao  Domingos do  Maranhao  não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

17,5 - A autoridade superior poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, 
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo ser nula por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado. 
17.6 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregao: 

a) a anulação do procedimento licitatOrio não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 
disposto no parágrafo Unico do  art.  59 da Lei Federal n2  8.66611993; 

5) a nulidade do procedimento licitatório induz à nulidade dos contratos ou instrumentos 
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equivalentes, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e, 

c) no caso de desfazimento do processo licitatário, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

17.7 - No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indentação, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do 
presente Edital. 

17.8 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas de pregos e documentos de habilitação, este prazo  sera  reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas e os documentos de 
habilitação. 

17.9 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação. 

17.10 A abertura dos envelopes Proposta e Documentação  sera  sempre realizadas em sessão 
pública, devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que devera obrigatoriamente ser 
assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem 
parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação As propostas ou à documentação, 
e pelos representantes das licitantes presentes. 

17.11 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentação em 
um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluidos elou surgirem dúvidas 
que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação 
dar-se-á em Sessão a ser convocada posteriormente. 

17.12 - Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda ate-
nova reunião oportunamente mareada para prosseguimento dos trabalhos. 

17.13 - O resultado desta licitação  sera  comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no 
dia da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial. 

17.14 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o dia 
do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na 
Prefeitura Municipal de  Sao  Domingos do  Maranhao.  

17.15 - A homologação do resultado desta licitação não implicara em direito à contratação. 

17.16 - É expressamente proibida a veiculacão de publicidade acerca do contrato, salvo se houver 
prévia autorização da Prefeitura Municipal de são Domingos do  Maranhao.  

17.17 Ocorrendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a continuidade do 
contrato, ficará condicionada à análise, pela Administração, quanto ao procedimento realizado e 

documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como 
parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto 
contratado. 
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17.17.1 - Para averiguação do disposto no item 17.17, a empresa resultante de qualquer das 
operações comerciais  all  descritas ficam obrigadas a apresentarem, imediatamente, a 
documentação comprobatória de sua situação. 

17.18 - É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto licitado. 

1719 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com a Lei Federal n° 
10.520/2002, regulamentada através pelo Decreto Municipal na 20/2010; aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal e 8.666/1993, a Lei Complementar n 12312006 e 
Lei Complementar n0 147/2014 e demais normas regulamentares pertinentes a espécie. 

17.20 - Este Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Central de 
Licitação CCL da Prefeitura Municipal de são Domingos do  Maranhao,  na Praça Getúlio Vargas,  
sin,  Centro, são Domingos do Maranhao/MA, em dias de expediente, no horário das 08:00 as 13:00 
horas, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 

17./1 - Ao adquirir o Edital, a licitante devera declarar o endereço em que receberá notificações, 
devendo comunicar ao Pregoeiro qualquer mudança posterior, sob pena de reputar .se válida a 
notificação encaminhada ao endereço fornecido. 

17.27 - A estimativa de custo desta licitação encontra-se nos autos do Processo Administrativo n-
53/2021-SMA, na Comissão Central de Licitação 

7.23 - são partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos. 

Especificações e Quantidades 

Termo de Referência 

- Carta Credencial 

Declaração de Cumprimento do  art.  P, XXXIII da 
CF/88. 

Declaração de Fato Impeditivo 

Minuta cio Contrato Administrativo 

Minuta Ata de Registro de Preços (Anexo único) 
- Termo de Recebimento Definitivo 

Declaração de Localização e Funcionamento 

Declaração de Enquadramento como Microempresas ou 
empresa de pequeno porte. 

.Planilha de Custo 

Declaração de condições adequadas para execução dos 
serviços 
Orientações para o combate e prevenção da COVID 19, 

ANEXO I 

ANEXO II 

ANEXO  III  

ANEXO IV 

ANEXO 
ANEXO VI 

ANEXO VII 

ANEXO VIII 

ANEXO IX 

ANEXO X 

ANEXO XI 

ANEXO XII 

ANEXO XIII 
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bem como as orientações gerais estabelecidas pela 
Organizaçâo Mundial de Saüde. 

17.24 -- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitaçao, no resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da justiça Estadual da Comarca de 

sao Domingos  
Maranhao  no Estado do  'Maranhao, 

 excluído quaisquer outro. por mais privilegiado que seja. do  

Sao 
 Domingos do Maranhao/MA, 04 de março de 2021. 

JORGES FRAN COSTA RAMALHO SILVA 
PREGOEIRO 
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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL 
PREGÃO PRESENCIAL  NQ  06/2021/CCL 

ANEXO 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços que visa a Futura e Eventual Contrafação  dc  
serviços especializados em Consultoria e Auditoria Fiscal Tributaria com Assessoramento Técnico 
fim de avaliar, revisar e orientar a sistematica aplicada aos tributos, dando suporte na ratificação, na 
atualização monadria, na cobrança e na recuperação de créditos tributários vencidos, conforme 
especificações contidas nos Anexos I- Quantidade e Especificações e Anexo II- Termo de Refertneia 
parte integrante deste edital, para o período de 12 (doze) meses. 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA LIZA DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ITCN1COS EM CONSULTORIA 
TRIM:T.4.RM 

ITEM DEscR100 UND.  
MBES  , 

VALOR 
UNITARIO " 

R$ 

VALOR 
TOTAI R$ - 12 MESES 

I 

Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária com 
assessoramento técnico para ratificação, 
atualização monetária,  ria, cobrança e recuperação 
de créditos tributdrios 

I? 8.000,00 96.000,00 

2 
Consultoria e assessoramento técnico fiscal 
tributário no atendimento aos contribuintes e a 
administração municipal 

meses 12 7.000,00 84.000,00 

3 

Consultoria e assessoramento técnico jurídica 
na formulação e análise na elaboração de 
minutas de projetos de leis/decretos e 

atualização ou suplementação da legislação 
tributaria municipal 

meses 17 
6.000,00 72.000,00 

4  
Treinamento e acompanhamento na 
qualificação da equipe de gestão tributaria na 
aplicação da legislação tributária e no uso dos 
sistemas e ferramentas tecnoksicas 

meses 12 6.000,00 72.000,00 

5 
t Cessão de licença de uso de um sistema de 
gestão e controle da arrecadação municipal, com 
o modulo de notas fiscais e serviços eletrônicos  

meses 12 8.333,33 99.999,96 

TOTAL 473_999,96 
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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAC,.:ÃO/CCL 
PREGÃO PRESENCIAL NI* 06/2021/CCL 

ANEXO II 
TERMO DE REPLRËNCIA 

1 -- OBJETO 
0 presente Pregão  tern  por objeto o Registro de Preços que visa a Futura e Eventual Contrafação de 
serviços especializados em Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária com Assessoramento Técnico 
fim de avaliar, revisar e orientar a sistemática aplicada aos tributos, dando suporte na ratificação, na 
atualização monetária, na cobrança e na recuperação de credites tributários vencidos, conforme 
especificações contidas nos Anexos I- Quantidade e Especificações e neste Termo de Referencia parte 
integrante deste edital, para o período de 12 (doze) meses. 

- 0 OBJETO DO CONTRATO DEVERA INCLUIR AS SEGUINTES ATIVIDADES: 
- ATIVIDADES DO DIAGNÓSTICO: 

1. Avaliação criteriosa de todo o quadro das receitas do Município, identificando também, 
tributos que não estão sendo cobrados. 

Análise de legislação Municipal e, em especial o Código Tributário, para identificar possíveis 
necessidades de atualização e melhorias.  

III. Avaliação dos valores/percentuais da arrecadação de cada tributo, para identificar se estão 
dentro dos padrões medios possíveis para o Município. 

IV. Análise das normas e procedimentos administrativos, para identificação de possíveis 
necessidades de norm.atização e padronização. 

V. Avaliação do Quadro de Divida Ativa e dos procedimentos que estão sendo tornados para a 
sua cobrança 

VI. Análise dos processos administrativos visando identificar a legalidade e perfeita 
instrumentalização.  

Vii.  Avaliação das possibilidades de recuperação de receitas oriundas de operações, 
apresentando projeções das possibilidades de Arrecadação dos valores devidos últimos cinco 
anos. 

Constituição Federal estabelece competencias e prerrogativas próprias para cada nível de 
governo tanto em mattria tributaria quanto de gasto público. Diante da necessidade de instituir, 
prever e realizar efetiva arrecadação de todos os tributos da cornixtencia constitucional do município  

(art.  II da  LC if  10112000), torna -se imprescindível a disponibilidade de dados fidedignos para a 
estruturação e constituição dos créditos tributários. Para tanto é indispensável a análise da base de 
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dados do último quinquênio, avaliação da rotina de gestão fiscal/tributária em consonância  corn  a 
legislação vigente e o estudo do cenário económico regional visando detectar os fatos geradores que 
deverão alimentar as informações necessárias a confirmação e constituição de créditos fiscais. 

3 - JUSTIFICATIVAS. 
3.1 - PARA CONTRATAÇÃO 

Aperfeiçoar tecnicamente as atividades desenvolvidas no setor tributário, visando cumprir 
às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivando ressarcir os cofres públicos do 
Município os valores devidos de 1PTU, ISSQN, ITBI, Alvará e demais taxas e contribuições, não 
recolhidos ao Município  elm  recolhidos a menor, e também implementar uma pohtica de fiscalização, 
tudo com o intuito de evitar a evasão de divisas e combater a renúncia de receitas, possibilitando, 
assim, o estabelecimento de políticas públicas voltadas as necessidades básicas da população, tais 
como, saúde, educação, assistência social a criança e o idoso. 

2. Simplificar e padronizar os procedimentos de apuração e pagamento do Tributos 
3. Utilizar preferencialmente a ação fiscal preventiva como estratégia da arrecadação; 
4. Amprar a efetividade dos controles fiscais, através do cruzamento de informações; 
5. Considerando que as finanças municipais se degradam cada vez mais e são dependentes dos 

repasses constitucionais materializados através do Fundo de Participação dos Municípios  FPM:  e 
- Que a receita própria, constituida pelos tributos municipais é a unica fonte de custeio da 

administração; e 
- Faz-se necessário recorrer a contratação de serviços externos mediante processo 

licitatõrioicontrato de empresa especializada. 

Ainda a esse respeito a presente licitação trata de avaliar, revisar e orientar a sistemática 
aplicada aos tributos, dando suporte na ratificação, na atualização monetária, na cobrança e na 
recuperação de créditos tributários vencidos, com a finalidade de realizar diagnóstico visando a 
Avaliação do Quadro de Receitas do Município, com o intuito de identificar reais possibilidades de 
melhoria da arrecadação, sobretudo, no que tange aos tributos que representam a receita própria, 
apresentando também propostas com sugestões para a implementação imediata de ações que 
permitam o incremento da arrecadação própria do Município para atender as necessidades da 
Secretaria de Finanças, durante o período de 12 (doze) meses, do Município de sao Domingos do  
Maranhao  IMA, conforme especificações contidas no  Amex()  I- Quantidade e Especificações e neste 
Termo de Referência. 

A presente contratação decorre da necessidade de dotar a máquina pública municipal, 
através e Auditoria Fiscal Tributaria com Assessoramento Técnico, fora de sua  area  de atuação, mas 
que garantam que as ações públicas apresentem resultados mais concretos para a população de São 
Domingos do  Maranhao,  permitindo que a Secretaria Municipal de Finanças detenha maior 

capacidade de movimentação e arrecadação. 

3.2 -OS SERVIÇOS OBJEIO DO PRESENTE PROCESSO LICITATOR10 SE JUSTIFICAM  PEAS  
SEGUINTES RAZOES: 
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311 -- Pelo principio constitucional da EFICIENCIA. 
3.2.2 - A Gestão Pública Municipal deve buscar todas as alternativas possíveis para 

obter a melhor a mais justa arrecadação. 
3.23 -- Antes de aumentar as aliquotas elou percentuais dos tributos, deve-se realizar a 

cobrança da forma mais justa possível. 
3.2.4 - 0 Diagnóstico permitira a identificação das deficiencias na Gestão Tributaria e,  

corn  isso, possibilitar o conhecimentos das possíveis causas. Desta forma  sera  possível encontrar as 
alternativas para a correção. 

3.2.5 - O sistema de arrecadação municipal tem, como principal propósito, a 
implementação de ações que possibilitem a modernização da Gestão Tributaria no município de sao 
Domingos do  Maranhao  através de novas tecnologias, sistemas integrados de informática, atuali,ação 
da legislação tributária e capacitação do pessoal envolvido. 

3.2.6 -Assessoria na viabilização da cobrança e recuperação IPTU, ISSQN, ITB1, Alvará e 
demais taxas e contribuições, não recolhidos ao Município eiou recolhidos a menor, incidentes sobre 
obras e serviços contratados  corn  o Município, o Estado e a I terceiros nos limites do 
Municipio, compreendendo a elaboração e o acompanhamento de todos os procedimentos 
Administrativos Fiscais ate' a constituição dos Créditos Tributários; 

3.2.7 - Assessoria e consuitoria na Implementação de mecanismos de aferição e controle de 
documentos fiscais e outros que visem a miriimizar e a inibir a evasão e a inaclimplencia na 
arrecadação do  'PUT,  ISSQN, ITBI, Alvará e demais taxas e contribuições, mantendo os dados 
registrados disponíveis para fiscalização e controle da Secretaria Municipal de Finanças; 

3.2.8 - Assessoria e Consultoria para a realização de permuta e o aperfeiçoamento de técnicas 
e metodologias voltadas para as atividades de fiscalização. 

3.2.9 - Assessorar e auxiliar tecnicamente na elaboração legislativa necessária, pertinente 
implantação do sistema de arrecadação; 

3.2.10 Assessoria no Planejamento de mecanismos de acompanhamento e auditoria mensal 
nos processos fiscais sob sua responsabilidade objetivando o integral recolhimento dos impostos e 
contribuições devido aos cofres municipais, efetuando sua respectiva cobrança; 

3.2.11 - Assessorar a notificação as Instituições de Créditos com agências no município e as 
empresas prestadoras de serviços com domicilio tributário no município, para apresentar o Plano de 
Contas Descritivo; Balancete Analítico Mensal ou Similar; Contratos de Prestação de Serviços, como 
Contratada e como Contratante, com terceiros; Cópia das guias de Recolhimentos de ISSQN próprio e 
de Retenção na Fonte, Blocos de Notas Fiscais e Livro de registro do ISSQN, para o levantamento 
fiscal. 

3.2.12 - Assessoria e consultoria no levantamento fiscal de pessoas físicas e jurídicas, que 
tenham incidtncia de tributo (ISSQN), identificando a evasão do tributo no período não prescrito; a 
elaboração de todos os procedimentos administrativos fiscais. 

3.2.13 - Assessoria e consultoria na etaboraçao dos Processos Administrativos Fiscais de 

empresas identificadas e que não efetuaram recolhimento ao município eiou recolhidos a menor no 
período não prescrito; 
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3.2.14 - Arcar  corn  as despesas de entregas de Guias, Notificações e Autos de Infração pelo 
Correio dos processos sob a responsabilidade da contratada; 

BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS: 

4.1 Conhecimento da real situação do quadro de receitas do município, com a 
demonstração dos tributos cuja arrecadação não está compatível  corn  a realidade. 

4.2 - Conhecimento das deficiencias da Gestão Tributaria e suas possíveis causas 
4.3 - Conhecimento das alternativas de solução que poderão ser implementadas para 

melhoria da arrecadação municipal 
4.4 Melhoria da EFICItNCIA da Gestão Tributaria Municipal através das ações que serão 

implementadas no decorrer do período de 12 (doze) meses da prestação de serviços pela contratada. 

- METODOLOGIA: 
5.1 - Diagnóstico da Gestão Tributaria-O Diagnóstico  sera  realizado,  corn  base em roteiro 

sistematizado, visando identificar a Estrutura Organizacional do Setor Tributário, quadro de pessoal 
e sua qualificação, normas e processos de trabalho, a tecnologia utfli7ada;  sera  realizada avaliação de 
cada item do quadro de receitas visando identificar os valores arrecadados e processos de trabalho. 

5.2 - Elaboração e Gestão da Arrecadação Tributária do município de  Sao  Domingos do  
Maranhao.  

5.3 - Os serviços serão realizados conforme normas e procedimentos contidos neste Teimo 
de Referencia, com equipe técnica disponível na Sede da Prefeitura, de acordo com as necessidades, e 
no prazo estabelecido no Contrato. 

6- MODALIDADE 

- A Consultoria e Auditoria Fiscal Tributaria com Assessoramento Técnico para atender as 
necessidades da Secretaria de Finanças, durante o período de 12 (doze) meses, do Município de são 
Domingos do Maranhao/MA,  sera  realizada mediante licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor prego global, por meio do Sistema de Registro de PreçosiSRP para Ata de Registro de 
Preços/ARP. 

- JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

7.1 - justifica-se a escolha pelo Sistema de Registro de Preços -SRP para futura Ata de Registro 
de Preços, para a presente licitação  tern  como uma das finalidades principais o principio da 
econornicidade, pois diferentemente da licitação convencional, não ha compromisso assumido de 
contratação, bem como de utilização dos quantitativos  totals  estimados. 

7.2 - O registro de preços é um contrato normativo, constituído como um cadastro de produtos 
e fornecedores, selecionados mediante licitação, para contratações sucessivas de bens e serviços, 
respeitados lotes mínimos e outras condições previstas no edital. 

7_3 - A contratação por meio do Sistema de Registro de Preços encontra-se prevista no inciso I 
do §, 3Q do  art.  15, da Lei ng 8.666/1993 que estabelece, também, as regras gerais acerca do 
funcionamento do Sistema. 

7.4 - A regulamentação dessa modalidade de contratação é feita pelo Decrete, n° 7.892/2013, que 
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tambm faculta que a licitação para registro de pregos seja realizada na modalidade de pregão, do tipo 
menor prego e precedida de ampla pesquisa de mercado  (art.  3°). 

7.5 - Também, o  art.  9Q da referida norma cuida do edital de licitação para registro de preços em 
que complementa a regra do  art.  40 da Lei n° 8.666/1993, fixando os elementos que o edital para o SRP 
deve conter. 

7.6 - Portanto, formado o cadastro de fornecedores, e serviços e preços, com a relação das 
empresas, acompanhada da especificação dos serviços que elas poderão fornecer, os órgãos e entidades 
participantes do Sistema de Registro de Preços poderão se valer das propostas apresentadas e 
consumes da Ata de Registro de Preços para celebração de futuros contratos. 

7.7 - Assim sendo, o registro de preços e o instrumento destinado -a eficiência no gerenciamento 
dos processos de contratação pública, por meio do qual o vencedor da licitação assina ata ck registro de 
pregos, comprometendo-se a oferecer por preço unitário ou global quando for o caso, o objeto licitado, 
de acordo com as necessidades da Administração, dentro de quantidade prefixada no edital e dentro de 
prazo também fixado nele, que nao pode ultrapassar um ano. 

7.8 - As características dos bens e serviços a serem contratados por meio dessa sistemática se 
encontram previstas no  art.  2° do mencionado Decreto nQ 7.892/2013, que dispõe nos seguintes termos:  
'Art.  3°. 

7.9 - Será adotado, preferencialmente o Sistema de Registro de Preços/SRP, nas seguintes 
hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes; 

II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 
contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;  

III  - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento 
a mais de um Órgão ou entidade, ou a programa de governo; e 

IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração. 

- Poderá ser realizado registro de preços para contratação de bens e serviços, obedecida a 
legislação vigente, desde que devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica". 

VI -- Sabe-se que a licitação e um procedimento administrativo formal, no qual 
imprescindivel a observância de uma sequência ordenada de atos que darão ensejo a celebração do 
contrato pela Administração. 

- ESCOPO DOS SERVIÇOS - A. consultoria a ser contratada realizará, sob a supervisão da Secretaria 
Municipal de Finanças, os seguintes serviços: 

8.1. De Análise: 
8.1.a. da Legislação Tributaria; 
&Lb. da Legislação de Posturas; 
8.I.c. da Legislação sobre Obras; 
81.d. da Legislação Urbana (Plano Diretor); 
8.1.e. da Legislação sobre Regularização Fundiaria; 
8.1.f. do Cadastro de Atividades Econômicas do Município; 
8.1.g. do Cadastro Imobiliário e do Cadastro de Cessão de Direito Real de Uso; 
8.1.h. dos Livros de Aforamento; 
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8.11 da base de dados dos emissores de Nota Fiscal eletrônica; e 
8.1.j. da base de dados dos contribuintes optantes do Simples. 
8.2, De Planejamento: 
8.2.1. Definição de metodologia e processos de trabalho; 
8.2.2. Definição de papéis de serviços; 
8.2.3. Definição do fluxograma dos processos; 
8.2.4, Definição de linhas de ação e produtos. 
83. De Execução: 
83.1. da análise e aferição de dados dos processos administrativos nas  areas  Tributarias, de 
Urbanismo e de Regularização Fundiária; 
8.3.2. de emissão de despachos e pareceres técnicos nas áreas de: 
a) cadastro; 
b) fiscalização; 
c) declaração; d) arrecadação; 
e) cobrança; 
f) contencioso; 
g) atendimento ao contribuinte; 
h) sistemas de informações fiscal e tributário, em nivel municipal. 
8.3.3. de supervisão e monitoramento das ações fiscais; 
8.3.4. de cobrança e arrecadação de créditos tributários. 

9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS -- A prestação dos serviços deverá ser executada considerando 
especificidade dos tributos e a legislação pertinente, em conformidade com o disposto no  art.  198 da 
Lei n° 5.172/66 que dispõe sobre o Sigilo Fiscal. A contratada deverá emitir relatório de execução, 
mensal, constando nome dos contribuintes, tipos de tributos e resultados obtidos. 

9.1. A empresa contratada devera disponibilizar o responsável técnico com especialização em  Area  afim 
ao objeto sendo esse com formação em Contabilidade e com registro no conselho regional de 
contabilidade. 

9.2. A empresa deverá ter seu registro no conselho regional de Contabilidade em vigor. 

9.3. A empresa contratada deverá arcar com as despesas de entregas de Guias, Notificações e Autos de 
Infração pelo Correio dos processos sob a responsabilidade da contratada; 

9.4. A empresa contratada deverá disponibilizar um sistema/software de gestão tributária e módulo de 
notas fiscais de serviço ELETRÔNICA. 

9.4.1. 0 sistema de gestão e controle de arrecadação será de responsabilidade do(a) licitante 
proponente que o licenciará ao Município durante a vigtncia do contrato; 

9.4.2. O sistema proposto deve ser operado 100% (cem por cento)  WEB  e permitir o acesso, no  

minim°,  dos navegadores  (browsers) INTERNET EXPLORER  ou MOZILLA., independentemente do 

sistema operacional utilizado nas estações de trabalho; e 

9.4.3. 0 sistema deve ser multiusuario, multipiataforma, e multitarefa, permitindo controlar tarefas 
concorrentes com acesso simultãneo ao banco de dados, sem perder a integridade. 

9.2.4. de supervisão e inonitoramento das ações fiscais; 



I -- 
- FoLHA N  

PROCESSO 
MODALIDADE 

VISTO: 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONSU LTORIA • 
TRIBUTARIA 

ESTADO DO MAR.ANHAO  
M t  i MO DE  SAO  DOMINGOS DO MARA.NHAO 

C.N.P j. 06.111690/000171 
PRAC4 GET14,10 VARGAS, S/S -CETRO 

CEP N 65.790,000 

9.2.4.1. de arrecadação e cobrança de créditos tributários. 

10. DA QUALIFICAÇÃO - A qualificação dos licitantes  sera  comprovada através de: 
10.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL deverá ser comprovada através de no  minim°  I 
(um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa jurídica de direito publico de que a 
licitante presta/prestou serviços de consultoria e auditoria fiscal tributaria. 
10.2.1) QUALIFICAÇÃO RESPONSAVEL TÊCNICO devera ser comprovado que a licitante possui 
de 1. (um) responsável técnico no seu quadro como sócio/proprietário (a), com formação superior em 
Contabilidade com registro no  CRC  (conselho regional de contabilidade. 
10.2.2) QUALIFICAÇÃO TËCNICA PROFISSIONAL Comprovação de que o licitante possui 
Registro Profissional 11 no conselho Regional de Contabilidade em vigor, e que possui em seu quadro 
permanente, profissionais de nível superior, devidamente registrados nos órgãos profissionais 
competentes e com as especializações afins ao objeto do edital, composta por uma equipe de no 
minimo: 

-01 Contador, com registro no  CRC;  01 Administrador, com registro no CR.A, ambos com 
especiali7ação em Direito Tributário, Planejamento Tributário elou Controladoria, Auditoria e 
Finanças. 

-01 Advogado com registro na OAB, com especialização em Direito Tributário. 
comprovação do vinculo profissional se fará com a apresentação de cópia do contrato de 

trabalho que conste o licitante como contratante efou como o contrato que comprove sociedade na 
empresa. 

11- APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E CUSTO FSTIMADO POR PREÇO GLOBAL: 
11.1. As propostas deverão ser apresentadas sem rasuras, assinada pelo representante legal 

empresa, com todas as paginas rubricadas, contendo as especificações, mensal e global da prestação de 
serviços técnicos em Consultoria Tributária; 

11.2. A apresentação da proposta por parte da empresa implica na plena aceitação de todos 
os termos contidos no presente documento, edital e do modelo de contrato a ser firmado com a 
empresa vencedora; 

11.3 - Na proposta de preços devera constar discriminação detalhada dos serviços, o valor de 
remuneração, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, mão de obra 
especializada, taxas, impostos, encargos, tributos,  fiats,  transportes e demais despesas que incidam 
direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços, mesmo que não estejam registrados nestes 
documentos. 

11.4. As propostas devem detalhar os serviços a serem realizados de acordo com os descritos 
neste Termo de Refertncia observando o valor máximo de cada item e a quantidade de postos 
conforme tabela abaixo e suas respectivas especificações: 

12 -ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
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DEscR1cA0 t, N D. 
VALOR 

QTD• IL:Nil-ARK) MESES, 
R$ 

1,.  AMR  
TOTAL R$ 
12 MESES 

ITEM 

Consultoria e Auditoria Fiscal Ttributária com 
assessoramento técnico para ratificação, 
atualização monetdria, cobrança e recuperação 
de créditos tdbutarios 

meses  III  8.000,00 96.000,00 

Consuitoria e assessoramento técnico fiscal 
tributário no atendimento aos contribuintes e a 
administração m-unici •  al  

meses 
7.000,00 84.000,00 

3 

Consultoria e assessoramento técnico jurídica 
na formulação e análise na elaboração de 
minutas de projetos de leis/decretos e 
atuali7ação ou suplementaçao da legislação 

meses 
6.000,00 72.000,00 

tributária municipal 

4 

Treinamento e acompanhamento na 
qualificação da equipe de gestão tributária na 
aplicação da legislação tributaria e no uso dos 
sistemas e ferramentas tecnok, icas 

Meses 
6.000,00 72.000,00 

Cessão de licença de uso de um sistema de 
gestão e controle da arrecadação municipal, com 
o modulo de notas fiscais e serviços eletrônicos 

meses 
8.333,33 99.999,96 

TOTAL 
423.999,96 

12- CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS 

12.1 - A licitante vencedora devera apresentar a Secretaria Municipal de Finanças, as Planilhas dos 
Custos. 
12.2 Caso a licitante vencedora não comprove a exequibilidade dos preços ofertados, através da 
Proposta de Preços apresentada, será convocada a licitante classificada em segundo lugar para faze-la e 
assim sucessivamente. 

13 - FONTE DE RECURSOS 

13.1. As despesas relativas a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos 
em consultoria tributaria de interesse da Secretaria de Finanças, durante o período de 12 (doze) 
meses, do Município de  Sao  Domingos do  Maranhao  /MA, conforme especificações contidas nos 
Anexos I- Quantidade e Especificações e neste Termo de Referência decorrentes deste Pregão 
Presencial para Sistema de Registro de PreçosiSRP para formação de Ata de Registro de Preços/ARP, 
correrão por conta dos recursos consignados no orçamento geral da Prefeitura Municipal de  sat)  
Domingos do  Maranhao,  cujos programas de trabalho e as respectivas categorias económica. 

13.2 - A despesa decorrente do objeto desta licitação correra a conta de recursos específicos a serem 
definidos após o registro dos pregos, de acordo com o Decreto IV 7.892/2013 Artigo 7 § 2. 
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133 - Na licitação para registro de preços não necessário indicar a dotação orçamentária, que 
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, no caso a Nota de 
Empenho, 

14. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
representante da CONTRATANTE, devidamente designado. em cumprimento ao disposto no artigo 67 
da Lei n.° 8.666/1993. 

14.2 A fiscalização do contrato de prestação dos serviços  sera  exercida por um Representante 
designado pela Secretaria de Finanças, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização conforme 
Art.58, Inciso  III,  da lei 8666/93, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
prestação do mesmo e de tudo dará ciencia à empresa, que, mandará refazer ou fazer quaisquer serviços 
que estejam em desacordo com o Contrato, tais como. 

verificar, junto à Contratada e seu preposto, se estão tomando todas as providencias 
necessárias para o  born  andamento dos serviços: 

b) emitir pareceres em todos os atos da empresa contratada relativos a execução do 
contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do 
contrato; 

c) solicitar as substituições (coberturas) quando julgar necessárias; 

d) verificar a comprovação do pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente a 
mão de obra utilizada, devendo a execução completa do contrato ser considerada 
concluida somente após o pagamento de tais obrigações. 

14.3 Considerando que a prestação dos serviços acontecerá de forma descentralizada, para fins de 
subsidiar a decisão do fiscal de contrato  sera  designado, ainda, um representante em cada Secretaria 
Municipal para responder pela execução do serviço. Assim, apenas após a junção das manifestações de 
todos os representantes designados na Secretaria de Finanças quanto a prestação do serviço de acordo 
com o contratado, e que o fiscal irá atestar a fatura e encaminhá-la para pagamento. 

15- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1 As ações deste Termo de Referencia deverão ser realizadas no Prazo de 12 (doze) meses, a 
contar da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado de acordo  corn  o artigo 37 da Lei 
Federal 8.666/93. 

16. DA RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE - O Contratante se compromete a: 
161 Facilitar o acesso da equipe contratada a toda legislação pertinente; 
16.2. Facilitar o acesso a base de dados, arquivos físicos edigitais; 

.." 
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16.3. Elaborar decretos e portarias dispondo sobre a obrigatoriedade da abertura de processo 
administrativo para aferir a regularidade fiscal do contribuinte; 

17. DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS 
Os pagamentos dos serviços  sera°  realizados da seguinte forma: 
a) as remunerações pelos serviços serão pagas no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, com base 
no sucesso financeiro elou econômico apurado, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura 
respectiva, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, acompanhado das 
Certidões Negativas de Débitos Relativo aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, do FGTS e 
CNDT, com validades compativeis a data do pagamento 

18 - REGËNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO 
18..1. Esta Licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos  if  8.666/9.3, Lei complementar  if  123/2006, Lei Complementar  if  147 de 07 de agosto 
de 2014 e as demais do ordenamento jurídico, no que for pertinente. 
18.2. A presente licitação também obedecerá, no que for aplicável, as disposições da Lei 13.979/2020 e 
atendera ao disposto no Oficio Circular riQ. 8.3/20201MARANHAO-CGU, especialmente no que tange 
ao cumprimento de medidas de prevenção, devendo ser observado o seguinte: 

Será obrigatório o uso de mascara de proteção individual; 
b) Sera  vedada a presença, na sessão de licitação, de representantes das empresas e de agentes 
de compras pertencentes ao grupo de risco; 
c) Será disponibilizada mascaras, luvas e álcool gel (AP INPM) para todos os presentes na 
sessão; 
d) Durante a realização do certame  sera  assegurado no recinto o afastamento mínimo de 1 
(um) a 2 (dois) metros de distancia entre os presentes; 
e) A Administração Municipal intensificará a higienização das  areas  de acesso a sala onde as 
sessões ocorrerão, além de higienização do próprio recinto, com especial atenção as 
superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores  etc.);  dentre 
outras. 

19- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
19.1 - Decreto Federal n.Q 7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal  rig  9.488/2018 que 

regulamenta o Sistema de Registro de PreçosiSRP, no inciso I do i§ 3Q do  art.  15, da Lei nQ 8.666/1993. 
19.2 - Lei Federal IV 13.429/2017, que alterou dispositivo da Lei nQ 6.019/1974, que consolidou 

praticas que já aconteciam anteriormente, entende-se que a terceirização trata de contratação de 
terceiros para prestação de serviços em beneficio da Administração Pública, por meio de atividades-
meio ou atividades fim. 

20. DA RESPONSABILIDADES IX) CONTRATANTE Contratante se compromete 
20.1. Facilitar o acesso da equipe contratada a toda legislação pertinente; 
20.2. Facilitar o acesso a base de dados, arquivos físicos e digitais; 
203. Elaborar decretos e portarias dispondo sobre a obrigatoriedade da abertura de processo 
administrativo para aferir a regularidade fiscal do contribuinte; 
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21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte 
integrante dos contratos ou instrumentos equivalentes, independentemente de transcrição. 

21.2 - Ë facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligencias efou solicitar parecer ttcnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração 
Municipal, para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta/documentação. Nesse 
caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da dingencia promovida. 

21.3 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21,4 - As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de são Domingos do  Maranhao nil°  será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

21.5 - A Autoridade Superior poderá revogar a presente licitação por nines de interesse público, 
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo ser nula por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante 
ato escrito e fundamentado. 

21.6 Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão: 

a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do  art.  59, da Lei Federal 11.Q 8.666/1993; 

b) no caso de desfazimento do processo licitatõrio,  flea  assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

21.7 - No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente 
Edital. 

21.8 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo  sera'  reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas e os documentos de 
habilitação. 

21.9 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação. 

21.10 - A abertura dos envelopes Proposta e Documentação será sempre realizada em sessão pública, 
devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada 
pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer c&nico 
sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação ás propostas ou à documentação, e pelos 
representantes das licitantes presentes. 

21.11 Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentação em 
um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos elou surgirem dúvidas que 
não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continua-0o 
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em Sessão a ser convocada posteriormente. 

21.121 - Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda  at  nova 
reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

21.13 - O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, pmferindo-se no dia 
da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial. 

2114 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui se o dia do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura 
Municipal de são Domingos do  Maranhao.  

2115 - A homologação do resultado desta licitação não implicara em direito á contratação; 

21.16 - Ë expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver previa 
autorização da Prefeitura Municipal de São Domingos do  Maranhao.  

22. GERENCIAMENTO DO PROJETO 
Secretaria Municipal de Finanças. 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

ik vista das informações contidas nestes autos e com observância 
as normas vigentes, APROVO o presente Termo de Referenda e 
AUTORIZO a realização do procedimento licitatória 

RENAN SILVA DE ARAÚJO 

ASSESSOR DE FINANÇAS 
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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL 

PREGÃO PRESENCIAL 1\1° 06/2021/CCL 

ANEXO  III  

••••••••••• 

CARTA CREDENCIAL 

empresa  CNPJ n2 com sede na 

, neste ato representado pelo(s) Sr.(a) (diretores ou 

sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissao e endereço), 

pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) 

 (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissao e endereço), a  quern  confere(m) 

amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de  Sao  Domingos do  Maranhao,  praticar os atos 

necessários a representação da outorgante na licitação na modalidade de Pregao Presencial ri2  

06/2021/CCL, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para apresentar lances verbais, negociar preços e  denials  condições, declarar a incençao de 

interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar 

• compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 

(Nome e assinatura de seu representante legal, com firma reconhecida) 
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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCI. 

PREGÃO PRESENCIAL N2  06/2021/CCL 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO  ART.  72, XXXIII, DA CF/88  

Prep()  Presencial  n2  06/2021/Ca.  

empresa     CNPJ nQ  representada pelo(a) Sr(a) 
 R.G.    CPF n2  DECLARA, para fins do disposto no 

; inciso V do  alt.  27 da Lei Federal r1.2  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, 
admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXX1II do  Art.  72  da Constituição 
Federal. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal) 
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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL 

PREGÃO PRESENCIAL No 06/20211CCL 

ANEXO 

DECLARAÇÃO DE INEXISIINCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 
HABILITAÇÃO 

empresa    signatãrio, por seu representante legal, declara 

sob as penas da lei, nos termos do parágrafo DO  ART.  32, DA Lei e 8.666/93, que ate.  a data 

de entrega dos envelopes desta licitação, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021/CPL, e que contra eia não existe nenhum pedido de 

falência ou concordata. 

Declara, outrossim, conhecer na integra o presente Pregão Presencial e que se 

submete a todos os seus termos. 

São Domingos do  Maranhao  (Ma), de 2021 

LOCAL E DATA 
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COM1SSÃO CENTRAL DE LICITAÇA0/CCL 

PREGÃO PRESENCIAL  Ng  06/2021/CCL 

ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO IN' 

CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
CONSULTORIA E AUDITORIA FISCAL TRIBUTARIA COM 
ASSESSORAMENTO TËCNICO A FIM DE AVALIAR, 
REVISAR E ORIENTAR A SISTEMÁTICA APLICADA AOS 
TRIBUTOS, DANDO SUPORTE NA RATIFICAÇÃO, NA 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, NA COBRANÇA E NA 
RECUPERAÇÃO DE CRËDITOS TRIBUTARIOS VENCIDOS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS I-
QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES E ANEXO II - TERMO DE 
REFERËNCIA., QUE A SECRETARIA DE --- - E A 
E,MPRESA , NA FORMA ABAIXO: 

O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, através da Prefeitura Municipal 
de  Sao  Domingos do  Maranhao,  inscrita no Cl.N.PJ. (ME) sob o n° 06113.690/0001-71, com sede na 
Praga Getalio Vargas, s/n - Centro - CEP: 65.790-000 -  Sao  Domingos do Maranha.° -- MA, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito deste município, o Sr. 
XXXXXXXXX, e a empresa   , inscrita no C.N.Pj. ,  corn  sede 

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu 
representante legal, R.G. n.Q SSPMA, C.P.F. n.Q tem, 
entre si, ajustado o presente Contrato n2  12021, decorrente do Pregao Presencial Q  06/2021/CCL 
formalizado nos autos do Processo rf? 12412021 submetendo-se as cláusulas e condições abaixo e aos 
preceitos instituidos pela Lei Federal  rig  10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Lei n2  3.555/00, 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal rf 8.666/1993, a Lei Complementar  if  
123/2006 e Lei Complementar n2 147/2014 e demais normas regulamentares pertinentes A especie. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Contrataçao de futura e eventual prestaçao de serviços especializados em Consultoria e Auditoria 
Fiscal Tributária com Assessoramento Técnico a fim de avaliar, revisar e orientar a sistemática 
aplicada aos tributos, dando suporte na ratificaçao, na atualizaçao monetaria, na cobrança e na 

recuperaçao de er&iitos tributarios vencidos, conforme especificações contidas nos Anexos 

Quantidade e Especificações e Anexo 11 Termo de Referencia Proposta de Preços, abaixo 

especificada parte integrante deste edital, para o período de 12 (doze) meses. 
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OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TrCNICOS EM  CONS(  -LTORIA 
TRIBUTARIA 

DESCRIÇÃO I. N. 
I 01-D,  

'''' 
MESES, 

VALOR 
tINFI ARIO 

RS 

VALOR 
TOTAL RS 
12 MESES 

ITEM 

I 

Consultoria e Auditoria fiscal tributaria  corn  
assessoramento técnico para ratificação, 
atualização monetaroa, cobrança e recuperação 

 de creditos tributarios  

meses 11 

2 
Consultoria e assessoramento técnico fiscal 
tributario no atendimento aos contribuintes e a 

 administração municipal 
meses 12 

: 

3 

Consuitoria e assessoramento técnico juridica 
na formulação e analise na elaboração de 
minutas de projetos de leis/decretos e 
atualização ou suplementação da legislação 
tributaria municipal 

meses 

, 

17 

4 

Treinamento e acompanhamento na 
qualificação da equipe de gestão tributaria na 
aplicação da legislação tributaria e no uso dos 
sistemas e ferramentas tecnol ' ticas 

meses 17 

5 
Cessão de licença de uso de um sistema de 
gestão e controle da arrecadação municipal, com 
o modulo de notas fiscais e serviços eletrônicos 

meses 12 

TOTAL 
, 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCUIAÇÃO 

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do  Prep°  
Presencial nQ 06/2021/CPIARWARP a Proposta de Pregos da CONTRATADA e a respectiva Nota de 
Empenho. 
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

O valor do Contrato é de R$  

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentaria: 
CLAUSULA QUINTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 
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CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, OS 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
Contrato, de acordo com o constante no  art.  65, § P, da Lei Federal n 8.666/1993. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O presenteNContrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 

contrato. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO A CONTRA.TADA. deverd iniciar a execução dos serviços em até 
(cinco) dias úteis, a contar do inicio da vigência do Contrato juntamente com a Ordem de Execução 
dos Serviços. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Por se  train-  de serviços de natureza continuada, o prazo previsto no 
"cape desta cláusula poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a fim de obter preços e 
condições mais vantajosas a Administração, desde que demonstrado o interesse público e a critério da 
CONTRATANTE, ate-  o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no  art.  57, inciso II, da Lei 
Federal  re  8666/1993. 
PARÁGRAFO TERCEIRO Ocorrendo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato, esta se fará 
por meio de Termo Aditivo. 
PARÁGRAFO QUARTO - Nas eventuais prorrogações, os custos não renováveis já pagos ou 
amortizados no primeiro ano da contratação dever-ao ser excluidos como condição para prorrogação. 
PARÁGRAFO QUINTO - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da 
Administração não gerara a CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, afora outras não 

previstas no contrato, e que por lei couberem: 

a) Colocar a disposição da Prefeitura de são Domingos do  Maranhao,  a partir do dia estabelecido 
em Contrato, equipe técnica adequada e capacitada, necessária a boa execução dos serviços ora 
contratados;  

ID)  Indicar e apresentar à Administração, por escrito, os nomes e demais documentos de todos os 
empregados que executarão os serviços; 

c) Manter preposto ou encarregado em escritório locaL que possibilite o imediato atendimento 
das solicitações efetuadas pela CONTRATANTE em relação à execução dos serviços 
contratados; 

d) Treinar ou promover treinamentos, as suas custas, para os empregados que executarão os 
serviços contratados, segundo conteúdo programático e carga horária, aprovados pela 
CONTRATANTE 

e) Substituir em caso de falta, de afastamerao ou por incapacidade do profissional, sem nenhum 
acréscimo de custo a CONTRATANTE., os empregados que executarão os serviços contratados, 
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f) Comunicar a CONTRATANTE, mediante encarregado, quaisquer fatos ou circunstancias 
detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços contratados, que 
prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer a integridade 
do patrimônio público; 

g) Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, as eventuais falhas na execução dos 
serviços fora das suas especificações; 

h) Adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos  materials  e pessoais a seus 
empregados, prepostos ou terceiros, quando da execução dos serviços contratados. 

i) Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados a 
Administração elou a terceiros, por seus empregados, nos locais de trabalho. 

j) Manter durante toda a vigencia e validade deste Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

CLAUSULA OITAVA ESCOPO DOS SERVIÇOS 
consultoria a ser contratada realizará, sob a supervisão da Secretaria Municipal de 

Finanças, os seguintes serviços: 
8.1. DA ANALISE 
8.1.a. da Legislação Tributaria; 
8.1.b. da Legislação de Posturas; 
8.I.c. da Legislação sobre Obras; 
8.1.d. da Legislação Urbana (Plano Diretor); 
8.1.e. da Legislação sobre Regularização Fundiária; 
8.1.f do Cadastro de Atividades Econômicas do Município; 
8.1.g. do Cadastro Imobiliário e do Cadastro de Cessão de Direito Real de Uso; 
8.1.h. dos Livros de Aforamento; 
8.11 da base de dados dos emissores de Nota Fiscal eletrônica; e 
8.1.j. da base de dados dos contribuintes optantes do Simples. 
8.2. DO PLANEJAMENTO: 

Definição de metodologia e processos de trabalho; 
8.2.2. Definição de papéis de serviços; 
8.2.3. Definição do fluxograma dos processos; 
8.2.4. Definição de linhas de ação e produtos. 
8.3. DA EXECUÇÃO: 
8.3.1. da analise e aferição de dados dos processos administrativos nas  areas  Tributarias, de 
Urbanismo e de Regularização Fundiária; 
8.3_2. de emissão de despachos e pareceres técnicos nas áreas de: 
a) cadastro; 
b) fiscalização; 
c) declaração; 
d) arrecadação; 
e) cobrança; 
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0 contencioso; 
g) atendimento ao contribuinte; 
h) sistemas de informações fiscal e tributário, em nível municipal. 
8.3.3. de supervisão e monitoramento das ações fiscais; 
8.3.4. de cobrança e arrecadação de créditos tributários. 

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

prestação dos serviços devera ser executada considerando a especificidade dos tributos e 
legislação pertinente, em conformidade com o disposto no  art.  198 da Lei n° 5.172/66 que dispõe 
sobre o Sigilo Fiscal A contratada devera emitir relatório de execução, mensal, constando nome dos 
contribuintes, tipos de tributos e resultados obtidos. 

9.1. A empresa contratada deverá disponibilizar o responsável técnico com especialização em  Area  
afim ao objeto sendo esse com formação em Contabilidade e com registro no conselho regional de 
contabilidade. 

9.2. A empresa devera ter seu registro no conselho regional de Contabilidade em vigor. 

9.3. A empresa contratada devera arcar com as despesas de entregas de Guias, Notificações e Autos 
de Infração pelo Correio dos processos sob a responsabilidade da contratada; 

9.4. A empresa contratada devera disponibilizar um sistemaisoftware de gestão tributaria e módulo 
de notas fiscais de serviço - ELETRONICA. 

9.4.1. 0 sistema de gestão e controle de arrecadação  sera  de responsabilidade do(a) licitante 
proponente que o licenciara ao Município durante a vigencia do contrato; 

9.4.2. 0 sistema proposto deve ser operado 100% (cem por cento)  WEB  e permitir o acesso, no 
minimo, dos navegadores  (browsers) INTERNET EXPLORER  ou MOZILLA, independentemente 
do sistema operacional utilizado nas estações de trabalho; e 

9.4.3. 0 sistema deve ser multiusuario, multiplataiomia, e multitarefa, permitindo controlar tarefas 
concorrentes com acesso simultâneo ao banco de dados, sem perder a integridade. 

9.2.4. de supervisão e monitoramento das  Noes  fiscais; 

9.2.4.1. de arrecadação e cobrança de créditos tributários. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO O empregado designado pela CONTRATADA se obrigara a cumprir as 
condições estabelecidas, bem como as normas de trabalho pertinentes aos servidores pfiblicos da 
Prefeitura Municipal de Silo Domingos do  Maranhao  especialmente as que resguardam a 
manutenção do sigilo e a veiculação de informações a que tiver acesso, em decorrência do exercício 
da função, respondendo criminalmente, no caso de violação, conforme disposto nos  art.  133, 154, 
325 e 326 do Código Penal. 

CLAUSULA DÉCIMA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 
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a) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 
prevista na Lei Federal  rig  8.666/1993; 

b) Disponibilizar instalações adequadas e equipamentos necessarios a execução dos 
trabalhos; 

c) Destinar  locals  para guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios; 

d) Observar a assiduidade e a pontualidade de pessoal bem como as ocorrências havidas 
ou qualquer fato ou inconveniência que venha prejudicar o andamento dos trabalhos e 
comunicar a empresa para que sejam tomadas as providencias cabíveis; 

e) Efetivar o pagamento á CONTRATADA dos serviços prestados, à vista as Notas 
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo setor competente, em conformidade com as 
condições previstas neste contrato; 

Atestar as notas fiscais e faturas. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

A execução dos serviços  sera  objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação por representante da CONTRATANTE, devidamente designado, em cumprimento ao 
disposto no artigo 67 da Lei n.° 8.666/1993. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO A fiscalização de prestação dos serviços  sera  exercida por um 
Representante da Administração, que  sera  designado pela Secretaria de Finanças, para o seu 
acompanhamento e a sua fiscalização conforme Art.58, Inciso  III,  da lei 8666/93, a qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação do mesmo e de tudo  (lard  ciência a empresa, 
podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam em desacordo com o 
Contrato, tais como: 

a) verificar, junto a Contratada e seu preposto, se estão tomando todas as providências 
necessárias para o bom andamento dos serviços: 
emitir pareceres em todos os atos da empresa contratada relativos à execução do 
contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do 
contrato; 

h) solicitar as substituiçoes (coberturas) quando julgar necessárias; 
c) verificar a comprovação do pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente a 

mão de obra utili7ada, devendo a execução completa do contrato ser considerada 
concluida somente após o pagamento de tais obrigações. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Considerando que a prestação dos serviços acontecerá de forma 
descentralizada, para fins de subsidiar a decisão do fiscal de contrato será designado, ainda, um 
representante da Secretaria Municipal de Finanças para responder pela execução do serviço. Assim, 
apenas após a junção das manifestações de todos os representantes designados na Secretaria quanto 
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prestação do serviço de acordo com o contratado, é que o fiscal irá atestar a fatura e ericaminh-la para 
pagamento. 

CIAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
A(s) empresa(s) detentora (s) consignatária (s) desta Ata de Registro de Preços  sera  

convocada a firmar contratações de fornecimento, observando as condições fixadas neste instrumento, 
no edital e legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA REVISÃO DE PREÇOS 
Os preços registrados manter-se-ao inalterados pelo período de vigencia da presente 

Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Os preços registrados que sofrerem revisao, não ultrapassarão os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originariamente 
constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro. 
PAR/WRAF° SEGUNDO Caso o preço registrado seja superior a media dos preços de mercado, o 
ORGÃO GERENCIADOR solicitara ao (s) Fornecedor(es), mediante correspondencia, redução do 
preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de pregos, durante sua vigéncia, 
poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou entidade da administração pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuencia do órgão gerenciador. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Os órgaos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata 
para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
PARÁGRAFO SEGUNDO- Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrente da ata, assumidas 
com o Órgão gerenciador e Órgãos participantes. 
PARÁGRAFO TERCEIRO,  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
poderão exceder, por Órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o Órgão gerenciador e órgaos 
participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o Órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do ntimero de órgãos não participantes que aderirem. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REGISTRO ADCIONAL DE PREÇOS 
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante vencedor; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Para registro adicional de preços dos demais licitantes  sera  exigido *a. 
análise das documentações de habilitação; 

• 
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PARÁGRAFO SEGUNDO- A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante vencedor; 

PARÁGRAFO TERCEIRO- Alem do preço do 1° (primeiro) colocado,  sera°  registrados pregos de 
outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor; 

PARÁGRAFO QUARTO- O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro 
de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM 
FORNECEDORES REGISTRADOS 

Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado  sera  convocado para 
assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento 
convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual  period°,  quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de 
registro de pregos no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para faze-lo em igual  pram  e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A ata de registro de preços implicara compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro 
do  pram  estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 

PARÁGRAFO QUARTO contratação com os fornecedores registrados  sera  formalizada pelo 
Õrgao interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou outro instrumento 

PARÁGRAFO QUINTO A existencia de preços registrados não obriga a administração a contratar, 
facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferencia 
ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 
intermédio de lavranza de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, 
conforme o caso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Integra esta Ata, o Edital de Pregão n O6,12021-CPL  e seus anexos e as 
propostas das empresas registrada nesta Ata. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO- Poderá haver modificações nos locais da prestação dos serviços, caso em 
que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. 

PARÁGRAFO QUARTO- Os casos omissos  sera°  resolvidos de acordo  corn  a Lei 8.666, de 11 de 
junho de 1993, a Lei complementar 123/2006, a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO 
Após a conclusão da execução deste Contrato, observadas as disposições do Termo de 

Referência e da Proposta apresentada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE emitirá o Termo de 
Recebimento Definitivo (ANEXO VI do Edital), ressalvada a responsabilidade civil e ético 
profissional pelo serviço prestado, nos termos do  art.  73, § 2°, da Lei Federal n? 8.666/1993. 

CLAUSULA DECIMA NONA- DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado pela CONTRATANIL em parcelas mensais, no prazo de ate 30 

(trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, da Certidão 
Negativa de Débitos junto a Seguridade Social - CND/INSS e do Certificado de Regularidade do 
FGTS, Certidão Negativa Conjunta de Débitos de Tributos federais e Divida Ativa da União e Certidão 
Negativa Trabalhista  corn  validades compativeis a data do pagamento, desde que não haja fator 
impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A nota fiscal/fat-Lira  sera  conferida e atestada por servidor designado 
pelas Secretarias onde os serviços estão sendo prestados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento  sera  efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na 
Conta Corrente cia CONTRATADA, no Banco , Agência Conta Corrente  

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no  

"capful,"  desta cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos 
por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, ate o limite de 10% (dez por cento), desde que para 
tanto não tenha concorrido a empresa. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada. 

PARÁGRAFO QUINTO Nenhum pagamento  sera  efetuado a CONTRATADA enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que  the  for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplencia, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do 
preço ou à atualização monetária 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS 

Os preços registrados manter-se-ao inalterados pelo  period°  de vigência da presente Ata, 
admitida a revisão no caso de desequilibrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO- Os pregos registrados que sofrerem reviso, não ultrapassarão os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originariamente 
constante da proposta e aquele vigente no mercado á época do registro. 
PARÁGRAFO SEGUNDO- Caso o preço registrado seja superior á media dos preços de mercado, o 
ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao (s) CONTRATADO (s), mediante correspondência, redução 
do prego registrado, de forma a adequa  -lo  ao mercado. 

CLifk USULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n° 10520/02, aplicando 
subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0 atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitara 
CONTRATADA a aplicação de multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o 
valor do Contrato, a juiz.o da Administração, ate o limite de 10% (dez por cento). 

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, 
Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato: 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

PARÁGRAFO TERCEIRO As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do parágrafo anterior 
poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b". 

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame,  nil()  
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidõneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida 
de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de  Sao  Domingos do Maranhão/MA, pelo prazo de 
ate 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da 
aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações 
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PARÁGRAFO QU1NTO -- Caberá A Secretaria Municipal de Administração ,Educação, Saúde e 
Assistencia Social da CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante 
relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição, 

PARÁGRAFO SEXTO Após a aplicaoo de qualquer penalidade será feita comunicação escrita 
CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluidas os casos de 
aplicação das penalidades de advertência e multa de mora, 

PARÁGRAFO SE" i IMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias contados da 
data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANI E. 

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos 
pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 

PARÁGRAFO NONO Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA antes de pagas ou relevadas 
as multas que lhe tenham sido aplicadas. 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DA RESCISÃO 

CONSTITUEM MOTIVOS PARA A RESCISÃO DESTE CONTRATO: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
c) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade da conclusão dos serviços, no prazo estipulado; 
d) o atraso injustificado no início dos serviços; 
e) a paralisação dos serviços, sem justa causa e previa comunicação a CONTRATANTE; 
f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 

outrem, a cessão ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação; 

g) o desatendimento das determinações regulares emanadas por comissão designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as do Secretário Municipal de 
Finanças; 

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § I.° do  art.  67 
da Lei Federal n.Q 8.666/93; 

i) a decretação de falencia ou a instauração de insolvëncia civil; 
j) a dissolução da CONTRATADA; 
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

prejudiquem a execução deste Contrato; 
I) descumprimento do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei Federal  rig  8,666/93, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis; 
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m) a fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidõneo, a declaração 
falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando -se as sanções previstas no  art.  7° da Lei 
Federal  if  10.520/2002; 

n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 

o) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela  maxima  autoridade da esfera administrativa a que está subordinado 
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

p) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do 
valor inicial do Contrato além do limite permitido no § P do  art.  65 da Lei Federal n.° 

q) 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, 
nos termos do inciso II, 2°.  do  art.  65 da referida Lei; 

r) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANI E, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas 
e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

s) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
decorrentes dos serviços já, executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação. 

4g, PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas 

alineas -a-  a -o-  desta cláusula; 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja convenitn.cia para a CONTRATANTE; 
c) judicialmente, nos termos da legislaçao. 

PARÁGRAFO TERCEIRO Quando a rescisão ocorrer com base nas letras -n" a Y desta cláusula, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcia,' dos prej-uil,-os regularmente comprovados 
que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data 
da rescisão. 
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PARÁGRAFO QUARTO -A rescisao por descumprimento das clAusulas contratuais acarretara 
retençao dos créditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuízos causados 
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

CLAUSULA VIGtSIMA TERCEIRA - DAS COMUNICAÇÕES 
Qualquer comunicaçao entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzira 

efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a 
sua efetiva0o, nao sendo consideradas comunicações verbais. 

CLAUSULA VIGtSIMA QUARTA DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na 
forma do  Art.  61 da Lei Federal n 8.6664993, 

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de  Sao  Domingos do Maranhao/MA,  corn  
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (tres) vias de igual teor e forma, para um só efeito, 
perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem. 

sao  Domingos  do Maranhao (MA), de de 2021. 

CONTRATAN I E  

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS 

NOME NOME 
CPF NQ CPF Nr° 
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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL 
PREGÃO PRESENCIAL N2  06/2021/CCL 

ANEXO VII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Aos ******* dias do meses de ********** do ano de dois mil e ""*"**********, a Prefeitura 
Municipal de  sac)  Domingos do  Maranhao  - Maranhão, CNII 06.113.690/0001-71 com sede na Praça 
Getúlio Vargas  sin  - Centro, são Domingos do  Maranhao  --  Maranhao,  no uso de suas atribuições, e, 
em face do Pregão Presencial n 06/2021/SEMEN, tipo menor  pre-go.  GLOBAL resolve Registrar o 
Preço das empresas abaixo indicadas para a Futura e Eventual execução de serviços especializados em 
Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária com Assessoramento Técnico a fim de avaliar, revisar e 
orientar a sistemática aplicada aos tributos, dando suporte na ratificação, na atualização monetária, na 
cobrança e na recuperação de créditos tributários vencidos, conforme especificações contidas nos 
Anexos I- Quantidade e Especificações e Anexo II Termo de Refertncia E Proposta de Preços, 
doravante denominadas CONTRATANTE, sujeitando-se as partes as determinações da Lei Federal n° 
10520/2002, Decreto n2  3.555/2000, Decreto n2  7.892 de 23 de janeiro de 2013. Decreto n2  8.250/2014, 
Decreto n2  9.488 de 30 de agosto de 2018 e Decreto n2  10.024, de 20 de setembro de 2019, na Lei 
Complementar na 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014, no  Aft.  82  de que regula sobre o Termo 
de Refertncia e o Lei Municipal n2  20/2010, que regulamenta o Pregão Presencial neste Municipio e 
aplicando-se, s-ubsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993. e sendo observadas as 
bases e os fornecimentos indicados nesta Ata. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO  OW-1D 

PARÁGRAFO PRIMEIRO A presente Ata  tern  por objeto o Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual execução de serviços especializados em Consultoria e Auditoria 
Fiscal Tributária com Assessoramento Técnico a fim de avaliar, revisar e orientar a sistemática 
aplicada aos tributos, dando suporte na ratificação, na atualização monetária, na cobrança e na 
recuperação de créditos tributários vencidos, conforme especificações contidas nos Anexos 1-
Quantidade e Especificações, Anexo II - Termo de Referencia e Proposta de Preços, para atender as 
demandas dos Orgão Participante, Pregão Presencial n2  06/2021/CPUSRP/ARP, que passa a fazer 
parte desta Ata, juntamente com a documentação e Proposta de Preços apresentadas pelas licitantes 
vencedoras, conforme consta nos autos do processo n 1.2412021/SEMFIN. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Este instrumento não obriga a contratação a contratação, nem mesmo 
nas quantidades indicadas no Anexo único deste documento, podendo o 'OGÃO PARTICIPANTE 
promover as aquisições de acordo com as suas necessidades. 

CLAUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata terã validade de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O gerenciamento deste instrumento caberá as Secretarias de Finanças, 
por meio de cada representante legal. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO -A presente Ata de Registro de Preços, poderá ser utilizada para 
prestação de serviços do respectivo objeto, por qualquer t5rgão da Administração Pública. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Os preços registrados, as especificações e quantitativos dos serviços, empresas beneficiárias 
e representantes legais das empresas encontram -se elencados nesta ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, conforme especificações abaixo: 
Fornecedor: 
CNPJ: 
Endereço: 
Representante: 
RG: 
CPF: 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECN1COS EM CONSL ILTOR IA 
TRIBUTÁRIA  

ITEM D ESC RI(:.A.0 I. ND. 
QTD 

MBES, 

VALOR 
I TNITARIO 

RS 

VALOR 
10-1 zki. RS 
12 MESES 

Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária com 
assessoramento tecnico para ratificação,1. meses atualização monetária, cobrança e recuperação 
de crëclitos tributários 

12 

, 

2 
Consultoria e assessoramento técnico fiscal 
tributário no atendimento aos contribuintes e a 
administração municipal 

meses .17 

3 

Consultoria e assessoramento tecnico jurídica 
na fonnulação e analise na elaboração de 
minutas de projetos de leis/decretos e 
atualização ou suplementação da legislação 
tributaria municipal 

meses 12 

4 

, 

Treinamento e acompanhamento na 
qualificação da equipe de gestão tributaria na 
aplicação da legislação tributkia e no uso dos 
sistemas e ferramentas tecnolágicas 

meses 11  

5 
Cessão de licença de uso de um sistema de 
gestão e controle da arrecadação municipal, com 
o modulo de notas fiscais e serviços eletrônicos 

meses 1/ , 

i 
TOTAL 

CLAUSULA QUINTA — DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA fica obrigada a executar os serviços na sede da 
Secretaria de Finanças, no endereço contidos na Ordem de Execução de Serviços emitida pelo órgão 
Contratante. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -- O prazo para inicio de execução dos serviços  sera  de acordo com as 
necessidades dos Órgãos Participantes, mediante publicação da Ata de Registro de Pregos, conforme 
Ordem de EXCC1-100 dos Serviços, Nota de Empenho e de acordo com o Termo de Referenda. 
CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

A PREFEITURA DE  SAO  DOMINGOS DO MARANHÃO - MARANHÃO, por meio 
das Secretarias de Finanças, pagara a empresa CONTRATADA o valor GLOBAL multiplicado pela 
quantidade solicitada e após recebimento provisório  doll  definitivo, que constara da nota de empenho e 
Nota 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -O pagamento será efetuado conforme o disposto no Edital de Pregão 
Presencial n.Q 06/2021/CPL. 
PARÁGRAFO SEGUNDO Estao incluidos no preço unitário todos os impostos, taxas e encargos  
socials,  obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 
transporte, as quais correrão por conta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

A despesa decorrente do objeto desta licitação correra a coma de recursos especificos da Prefeitura 
Municipal de são Domingos do Maranhão/Ma, e, se houver, por conta do órgão aderente, isto posto, em 
caso de futura contratação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer &O.° ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia autorização do órgão 
gerenciador, e após a primeira aquisição por Orgao integrante da ata. Após autorização do órgão 
gerenciador, o -carona" deverá efetivar a aquisição solicitada em ate' 90 (noventa) dias, observado o 
prazo de vigência da ata nos termos do  art.  22, n5Q e 6° do Decreto Q  7,892/2013, Decreto Q  8.250/2014 
e na Lei no 8.666/93. 

CLAUSULA NONA- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
A(s) empresa(s) detentora (s) consignatária (s) desta Ata de Registro de Preços será 

convocada a firmar contratações de serviços, observando as condições fixadas neste instrumento, no 
edital e legislação pertinente. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS 
Os preços registrados manter-se-ao inalterados pelo período de vigência da presente Ata, 

admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento. 
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PARAGRAFO PRIMEIRO-  Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços 
praticados no mercado, mantendo--se a diferença percentual apurada entre o valor originariamente 
constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro. 
PARAGRAFO SEGUNDO-  Caso o prego registrado seja superior a media dos preços de mercado, o 
ORGÃO GERENCIADOR solicitará ao (s) CONTRATADO (s), mediante correspondência, redução 
do prego registrado, de forma a adequá-lo ao mercado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de pregos, durante sua vigência, 

poderá ser utili7ada por qualquer Oro° ou entidade da administração pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do orgão gerenciador. 
PARAGRAFO PRIMEIRO-  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata 
para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
PARAGRAFO SEGUNDO- Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observada 
as condições nela estabelecidas, optar peia aceitação ou não de execução dos serviços decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações  presences  e futuras decorrentes da ata, assumidas com 
o Órgão gerenciador e  &Pp°  participantes. 
PARAGRAFO TERCEIRO- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
poderão exceder, por Órgão ou entidade, a 100 % (cem por cento) dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o Õrgão gerenciador e Órgãos participantes, 
independentemente de número de Órgãos não participantes que aderirem. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DO REGISTRO ADCIONAL DE PREÇOS 
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante vencedor; 
PARAGRAFO PRIMEIRO- Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido 
análise das documentações de habilitação; 
PARAGRAFO SEGUNDO- A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante vencedor; 
PARAGRAFO TERCEIRO- Além do preço do 1° (primeiro) colocado, serão registrados preços de 
outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor; 
PARAGRAFO QUARTO- O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro 
de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, devendo ser 
registrados obedecendo a ordem de classificação. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
PARÁGRAFO PRIMEIRO-  Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 
intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, 
conforme o caso. 
PARAGRAFO SEGUNDO Integra esta Ata, o Edital de Pregão Presencial ng 06/2021-CPL.  e seus 

anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO- Poderá haver modificações nos locais da prestação dos serviços, caso em 
que a CONTRATANI E notificará a CONTRATADA. 

PARÁGRAFO QUARTO-  Sao  partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua 
transcrição, o edital do Pregão Presencial n. 06/2021/CPUSRP/ARP. e as propostas da 
CONTRATADA. 

PARÁGRAFO QUINTO- existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta 
Prefeitura Municipal a firmar futuras solicitações. 

1110  PARÁGRAFO SEXTO- Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, a Lei complementar 123/2006, a Lei ng 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Estadual riQ 
31.553, de 16 de  Margo  de 2016. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DO FORO 

Fica eleito o Foro da justiça Estadual de São Domingos do  Maranhao  - Maranhao/MA, para 
dirimir quaisquer litigios oriundos da presente Ata de Registro de Pregos, que não puderem ser 
administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicilio de qualquer das partes. 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços, em 03  (tits)  
vias de igual teor e forma, que vai subscrito pelas das Secretarias de Finanças e pela CONTRATADA, 
para que este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos. 

São Domingos do  Maranhao  -  Maranhao  (MA), de __de 2021. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 
Testemunha: 

Nome: 
CPF 
Nome: 

CPF 



EMPRESA: 

E-MAIL: 

- FOLHA N" —  
FROCESSO  t00) ,PLAI  
MODALIDADE Í 
IngTO: 

ESTADO DO MARANHÃO 
NC:11110 DE  SAO  DOM I NGOS DO MAR ANHAO 

C.N. Pj . 06.113.690/0001-71 
PRA( 7.4 GE77.;110 1/..4 RG.4.5 „SV,V cEv T RO 

CEP N 65790.000 

ANEXO ÚNICO 

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ---42021/SENIF1N 
PREGÃO PRESENCIAL N° 06120211SRP/ARP/CPL 
PROCESSO N0  124/2021/SEMF IN 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES 

Este documentos integra a Ata de Registro de Preços nQ  
Secretaria Municipal de ---- - inscrito no CNPJ  Ng - - -- 
Centro -  Sao  Domingos do  Maranhao  -MA, CEP 65.790-000, 
GERENCIADOR E PARTICIPANTE, neste ato representada por seu titular,  Cargo  
portador do CPF ng e as empresas que tiverem seus preços registrados, em face à realizaçao do Pregao 
Presencial n 06/2021/SEMFIN. 

OBJETO: Registro de Preços Registro de Preços para eventual e futura Contratação de 
empresa para execuçao de serviços especializados em Consuitoria e Auditoria Fiscal Tributaria com 
Assessoramento Técnico a fim de avaliar, revisar e orientar a sistemática aplicada aos tributos, dando 
suporte na ratificaçao, na atualizaçao monetária, na cobrança e na recuperaçao de créditos tributários 
vencidos, conforme especificações contidas nos Anexos Quantidade e Especificações e Anexo H - 
Termo de Referencia, Proposta de Preços, abaixo especificada: 

QUADRO 1- DADOS DA EMPRESA BENEFICIARIA  

UADRO 2- SERVIÇOS REGISTRAD 
ITEM DESCRIÇÃO UND 

I 
QTDE r  EMPRESA 

BENEFICIARIA 
VALOR 
UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL R$ 

— 

— 
VALOR TOTAL 
REGISTRADO 
R$ 

1 

1 

sao  Domingos  do Maranhao - MA,_de  e /021 

/2021 -SEMFIN, celebrada entre a 
-,  corn  sede na - -  rig - , 
doravante denominada ORGÃO 

SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE  NOME DA EMPRESA 
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VISTO: 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO OU DEFINITIVO 

REFERËNC1A: PROCESSO N° 124/2021 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 
06/2021/CC_ 
CONTRATADA:  
OBJETO: 

A Prefeitura Municipal de são Domingos do  Maranhao,  por meio da Secretaria 
Municipal de    vem, através do presente Termo, formalizar: 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO OU DEFINITIVO 

Dos serviços de Contratação de empresa para execução de serviços especializados em 
Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária com Assessoramento Técnico a fim de avaliar, revisar e 
orientar a sistemática aplicada aos tributos, dando suporte na ratificação, na atualtração rnonetdria, na 
cobrança e na recuperação de créditos tributários vencidos, conforme especificações contidas nos 
Anexos I- Quantidade e Especificações e Anexo II - Termo de Referência, objeto do Pregão Presencial 
e 06/2021, conforme o disposto no  art.  73 inciso I, Alma "V, da Lei Federal n.Q 8.666/93. 

Certifica-se que, ate a presente data, os serviços prestados pela Empresa 
 atenderam ao Termo de Referência do Pregão Presencial n 06/2021/Oa e 

Proposta de Preços. Acrescente-se que os serviços foram executados dentro do prazo fixado e em 
conformidade com as clausulas do Contrato Administrativo, perfazendo a despesa no total de RS 

). 

Considerando que as condições pactuadas no Contrato foram fieis e rigorosamente 
executadas pelas partes, neste ato, CONTRATANTE e CONTRATADA dão plena e irrevogável 
quitação, ressalvada a responsabilidade civil e ético-profissional da empresa   pelo 
serviço prestado, nos termos do  aft  73, §2.g, da Lei Federal e 8.666/93. 

E, assim, concluído a execução do objeto do Contrato e ----, expede-se este  Team  de 
Recebimento Definitivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legitimos 
efeitos de direito. 

São Domingos do  Maranhao  (MA), de de 207.1. 

Assinaturas: 
Pela CONTRATANTE 
Pela CONTRATADA 

Representante Legal da Empresa 

ESTADO DO MARANHAO 
MU  NCI  PIO DE  SAO  DOMINGOS DO MARANHÃO 

C.NPJ. 06115.690/0001-71 
PRACA G11711.10 VARGAS , CEATRO 

CEP N 65.790.000 

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL 
PREGÃO PRESENC1AL Nt' 06/2021/CU. 

ANEXO VIII 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N 06/2021iCCL 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa  , CNPJ n°  
esta localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível 
para o cumprimento do objeto. 

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos 
e rnobiliarios pertinentes as suas atividades. 

ENDEREÇO: 

CIDADE/ESTADO: 

C.E.P.: 

PONTO DE REFERÊNCIA: 

TELEFONE: 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal) 

•••••••••••••-....... 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N2  06/2021/CCL 

ANEXO X 

DECIARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS 

OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021/CCL 

empresa  CNI1 nQ , sediada na 
(endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a)    R.G. nQ  

C.P.F   ,DECLAR A, sob as penas da lei, que microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos  teams  do enquadramento previsto na Lei Complementar rt° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como critério de 
desempate no procedimento licitatõrio do Pregão em epigrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de 
São Domingos do  Maranhao.  

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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MISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL 
PREGÃO PRESENCIAL 06/2021/CCL 

ANEXO XII 
PLANILHA DE CUSTOS 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA 
TRIBUTAR IA 

ITEM DESC RICAO UNI) ' 
Q-ID.  

N1ESES, 
VALOR 

UNITÁRIO 
RS 

VALOR 
TOTAL RS 
12 MESES 

1 

Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária com 
assessoramento técnico para ratificação, 
atualização monetária, cobrança e recuperação 
de creditos tributários. 

meses 
, 

12 8.000,00 96.000,00 

2 
Consultoria e assessoramento técnico fiscal 
tributário no atendimento aos contribuintes e a 
administração municipal 

meses 12 ' 7.000,00 84.000,00 

3 

Consultoria e assessoramento ttcnico jurídica 
na formulação e analise na elaboração de ' 
minutas de projetos de leis/decretos e 
atualiza0o ou suplementação da legislação , 
tribu t  aria  municipal 

meses 17 6.000,00 72.000,00 

4 

Treinamento e acompanhamento na 
qualificação da equipe de gestão tributária na 
aplicação da legislação tributária e no uso dos 
sistemas e ferramentas tecnoli  micas  

• meses 12 6.000,00 72.000,00 

5 
Cessão de licença de uso de um sistema de 
gestão e controle da arrecadação municipal, com 
o modulo de notas fiscais e serviços eletrônicos _....... 

meses 1.2. 8.333,33 99.999,96 

TOTAL 423.999,96 



- 

DECLARAÇÃO QUE DISPÕE DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS EM QUANTIDADES E 
EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL  NQ  06/2021/CCL 

empresa   CNPJ n.° sediada na 
 (endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a)    , R.G. 

C.P.F nD  , DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os 
requisitos previstos no instrumento convocatório do Pregao em epígrafe, realizado pela Prefeitura 
Municipal de S-ao Domingos do  Maranhao,  Declaraçao que a empresa (pessoa jurídica), que clispoe 
dos adequados e em quantidade suficientes para atender o objeto do presente Pregao em 
conformidade com o Anexo I - Especificações, Anexo II- Termo de Referencia. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL 

PREGÃO PRESENCIAL 0612021/CCL 

ANEXO XIII 
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PREGÃO PRESENCIAL N 061202.1/CCL 

ANEXO XIV DO TR 

ORIENTAÇÕES PARA O COMBARTE E PREVENÇÃO DA CON/ID-19 
• MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO: 

I.Durante a tosse ou espirro cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou utilize tecido ou lenço 
de papel, descartando-os após o uso; 
7. Lavar as mios frequentemente om agua e sabao por pelo menos 40 segundos. Se nao houver 
água e sabao, use desinfetante para as maos a base de álcool; 
3. Evitar tocar olhos, nariz e boca  corn  as maos nao lavadas; 
4. Orientar sobre os sinais e sintomas do novo  corona virus  a fim de acionar o fluxo de 
atendimento para casos suspeitos de doença; 
5. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados  corn  frequência 
6. Manter os ambientes bem ventilados. 
7.  

• MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROI  E.  

Máscara dupla, máscara cirúrgica, protetor ocular ou protetor de face, luvas, jaleco, sabao liquido, 
álcool em gel, álcool 70°,b e higienizantes para o ambiente. 

• CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS 

Os critérios a serem observados para determinaçfto de casos suspeitos sao os seguintes: 

1. Febre (temperatura corporal acima de 37,5'); 
2. Sinai ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostraçao, 
dificuldade para respirar e batimento das asas nasais); 
3. Contato próximo (ate 2 metros) de caso suspeito de novo coronavirús até 14 dias anteriores ao 
aparecimento dos sinais ou sintomas; 
4. Contato próximos de casos confirmados de novo coronavirus nos 14 dias anteriores ao 
aparecimento dos sinais ou sintomas. 

• PRESTADORES DE SERV1ÇOS ESSENCIAIS OU EMERGENCIAIS E PARCEIROS:  

Sera  permitida a entrada dos prestadores de serviços que executarao tarefas essenciais elou 
emergenciais nos prédios públicos; desde que nao faça parte do grupo de risco e seja submetido ao 
controle de entrada; prestadores de serviços essenciais ou emergenciais que apresentem sintomas 
similares aos de gripe (tosse, coriza, olhos avermelhados, febre, dentre outros), bem como outros 
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quatros, tais quais asma, pressao alta, diabetes, assim como aqueles  coin  idade acima de 60 (sessenta) 
anos, gravidas, lactantes e crianças, ou com outras enfermidades que reduzam a capacidade do sistema 
imunológico, não poderão adentrar aos prédios públicos. 
Nao sendo o prestador de serviços eiou parceiros classificado em grupo de risco, aferir -se- a.  sua 
temperatura; verificada febre acima de 37,5°C: 
a) Em casos suspeitos de infecçao do novo coronavirus, adotar os procedimentos previstos e, 

consequentemente, desautorizar da entrada da pessoa, comunicando, imediatamente, a contratante. 
b) Os individuos com suspeitas de infecçoes recebera° mascaras de proteçao e  sera°  orientados a 

procurar o serviço de referencia do municipio. 

• ENTRADAS EM UNIDADES OU SEDE ADMINISTRATIVAS: 

I. Os prestadores de serviço deverao cumprir os procedimentos de higienizaçao das m'aos ao adentrar 
nos estabelecimentos e sede administrativa, devendo refazê-los quantas vezes necessárias ao longo 
do dia. 

2.0 uso de máscaras é obrigatório. 

• PRINCIPIOS BÁSICOS E ORIENTAÇÕES DE HIGIENE: 

I. Lavar as maos frequência e, principalmente, depois de: 

a) Tossir, espirrar, coçar ou assuar o nariz; 
h) Coçar os olhos ou tocar a boca:. 
c) Preparar alimentos crus, como carne, vegetais e frutas; 
d) Manusear celular, dinheiro, lixo, chaves, maçanetas, entre outros objetos; 
e) Ir ao banheiro; 
0 Retornar dos intervalos: 

2. Ao lavar as maos, use agua corrente e sabao liquido ou outro produto destinado ao mesmo fim. Nao 
se esquecer de esfregar hem todas as  Areas  das maos, incluindo as pontas e as regiões entre os dedos, 
alem de punhos. 

3. No conversar, tossir, espirar, cantar ou assoviar  ern  cima de alimentos, superfícies e utensílios. 
4. As superfícies e utensílios que entram em contato com os alimentos, superfícies e utensilios devem 

estar limpos. Use saneantes, ou seja, produtos de limpeza devidarnente regularizados pela AN VISA e 
que sejam indicados para a respectiva finalidade. Para isso, confira as informações na embalagem dos 
produtos. 

•RUA Nu 
PROCESSO 1C01) 
MODALIDADE 

VISTO: 
• • 
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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL 

TERMO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL  NQ  06/2021/C0_ 

Confirmamos a retirada, na data abaixo, de cópia integral do Edital e seus respectivos 
anexos. Tendo nada ha constatar da devida retirada do Edital e Seus Anexos referentes ao PREGÃO 
PRESENCIAL nQ 06/2021./CPL, que  tern  por objeto Contrataçao de empresa para execuçao de serviços 
especializados em Consultoria e Auditoria Fiscal Tributaria  corn  Assessora.m.ento Técnico a fim de 
avaliar, revisar e orientar a sistemática aplicada aos tributos, dando suporte na ratificaoo, na 
atualizaçao monetária, na cobrança e na recuperaçao de créditos tributários vencidos, conforme 
especificações contidas nos Anexos I- Quantidade e Especificações e Mexo Termo de Referência. 

sessao de recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitaçao das empresas, será 
realizada no dia 19 de marg. () de 2021, as 14:00 horas. 
Assino e dou  ft  do Presente Documento. 

sao Domingos do Maranhao/MA, . de de 2021. 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CARIMBO DA EMPRESA 

DADOS CADASTRAIS 
Empresa: -1 

CNI1  NQ  _ 
Representante: 

RG  NQ CPF  NQ  
Endereço: 

N do telefone- ( ) 
, _...  

E-mail:  

OBSERVAÇÃO: 0 preenchimento incorreto deste Termo de Retirada de Edital, exixne a CCL da 
comunicaçao de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório. ___ ___ , 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
TERMO DE REFERÊNCIA 

— OBJETO 

Contrafação de empresa para execução de serviços especializados em Consultoria e Auditoria Fiscal 
Tributária com Assessoramento Técnico a fim de avaliar, revisar e orientar a sistemática aplicada aos 
tributos, dando suporte na ratificação, na atualização monetária, na cobrança e na recuperação de 
créditos tributários vencidos, conforme especificações contidas nos Anexos Quantidade e 
Especificaçôes e neste Termo de Referência, para o período de 12 (doze) meses. 

2 - O OBJETO DO CONTRATO DEVERÁ INCLUIR AS SEGUINTES ATIVIDADES: 
e.i. — ATIVIDADES DO D1AGNÓSTICO: 

I. Avaliação criteriosa de todo o quadro das receitas do Município, identificando também, 
tributos que não estão sendo cobrados.  

IL  Análise de legislação Municipal e, em especial o Código Tributário, para identificar possíveis 
necessidades de atualização e melhorias. 

Avaliação dos valores/percentuais da arrecadação de cada tributo, para identificar se estão 
dentro dos padrões médios possíveis para o Município. 

IV. Análise das normas e procedimentos administrativos, para identificação de possíveis 
necessidades de normatização e padronização. 

V. Avaliação do Quadro de Dívida Ativa e dos procedimentos que estão sendo tornados para a 
sua cobrança. 

VI. Análise dos processos administrativos visando identificar a legalidade e perfeita 
instrumentalização. 

VII. Avaliação das possibilidades de recuperação de receitas oriundas de operações, 
apresentando projeções das possibilidades de Arrecadação dos valores devidos últimos cinco 
anos. 

A Constituição Federal estabelece competências e prerrogativas próprias para cada nível de 
governo tanto  ern  matéria tributária quanto de gasto público. Diante da necessidade de instituir, 
prever e realizar efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do município  

(art.  11 da  LC  n° 101/2(x)0), torna-se imprescindível a disponibilidade de dados fidedignos para a 

estruturação e constituição dos créditos tributários. Para tanto é indispensável a análise da base de 
dados do último quinquénio, avaliação da rotina de gestão fiscal/tributária em consonAncia com a 
legislação vigente e o estudo do cenário econômico regional visando detectar os fatos geradores que 
deverão alimentar as informações necessárias a confirmação e constituição de créditos fiscais. 
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3 - JUSTIFICATIVAS. 
3.1 — PARA CONTRATAÇÃO 

- Aperfeiçoar tecnicamente as atividades desenvolvidas no setor tributário, visando 
cumprir às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivando ressarcir os cofres públicos do 
Município os valores devidos de ivru, ISSQN, rrm, Alvará e demais taxas e contribuições, não 
recolhidos ao Município elou recolhidos a menor, e também implementar uma política de fiscalização, 
tudo com o intuito de evitar a evasão de divisas e combater a renúncia de receitas, possibilitando, 
assim, o estabelecimento de políticas públicas voltadas às necessidades básicas da população, tais 
como, saúde, educação, assistência social à criança e o idoso. 

2. Simplificar e padronizar os procedimentos de apuração e pagamento do Tributos;  
3. Utilizar preferencialmente a ação fiscal preventiva como estratégia da arrecadação; 
4. Ampliar a efetividade dos controles fiscais, através do cruzamento de informaçôes; 
5. Considerando que as finanças municipais se degradam cada vez mais e são dependentes dos 

repasses constitucionais materializados através do Fundo de Participação dos Municípios —  FPM;  e 
6 -  Que a receita própria, constituída pelos tributos municipais é a (mica fonte de custeio da 

administração; e 
7 - Faz-se necessário recorrer a contratação de serviços externos mediante  process°  

licitatário/contrato de empresa especializada. 

Ainda a esse respeito a presente licitação trata de avaliar, revisar e orientar a 
sistemática aplicada aos tributos, dando suporte na ratificação, na atualização monetária, na cobrança 
e na recuperação de créditos tributários vencidos,  corn  a finalidade de realizar diagnóstico visando 
Avaliação do Quadro de Receitas do Município, com o intuito de identificar reais possibilidades de 
melhoria da arrecadação, sobretudo, no que tange aos tributos que representam a receita própria, 
apresentando também propostas com sugestões para a implementação imediata de ações que 
permitam o incremento da arrecadação própria do Município para atender as necessidades da 
Secretaria de Finanças, durante o período de V2 (doze) meses, do Município de Silo Domingos do 
Maranhão /MA, conforme especificações contidas no Anexo 1- Quantidade e Especificações e neste 
Termo de Referência. 

A presente contratação decorre da necessidade de dotar a máquina pública municipal, 
através e Auditoria Fiscal Tributária com Assessoramento Técnico, fora de sua área de atuação, mas 
que garantam que as ações públicas apresentem resultados mais concretos para a população de São 
Domingos do Maranhão, permitindo que a Secretaria Municipal de Finanças detenha maior 
capacidade de movimentação e arrecadação. 

3 _2 —OS SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE  PROCESS()  LICITATÓRIO SE JUSTIFICAM 
PELAS SEGUINTES RAZÕES: 

3.2,1 - Pelo principio constit ucional da 
3.2.2 - A Gestão Pública Municipal deve buscar todas as alternativas possíveis para 

obter a melhor a mais justa arrecadação. 
3.2.3 - Antes de aumentar as aliquotas eiou percentuais dos tributos, deve-se realizar 

a cobrança da firma mais justa possível. 
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3.24 -  O Diagnástico permitirá a identificação das deficiências na Gestão Tributária 
e,  corn  isso, possibilitar o conhecimentos das possíveis causas. Desta forma será possível encontrar as 
alternativas para a correção. 

3.2.5 -  O sistema de arrecadação municipal tem, como principal propásito, a 
implementação de ações que possibilitem a modernização da Gestão Tributária no município de São 
Domingos do  Maranhao  através de novas tecnologias, sistemas integrados de informática, 
atualização da legislação tributária e capacitação do pessoal envolvido. 

3.2.6 -Assessoria na viabilização da cobrança e recuperação wru, ISSQN, ITB1, Alvará 
e demais taxas e contribuições, não recolhidos ao Município e/ou recolhidos a menor, incidentes 
sobre obras e serviços contratados  corn  o Município, o Estado e a União ou terceiros nos limites do 
Município, compreendendo a elaboração e o acompanhamento de todos os procedimentos 
Administrativos Fiscais até a constituição dos Créditos Tributários; 

3.2.7 -  Assessoria e consultoria na Implementação de mecanismos de aferição e controle 
de documentos fiscais e outros que visem a minimizar e a inibir a evasão e a inadimplência na 
arrecadação do ipTu, ISSQN, ITBI, Alvará e demais taxas e contribuiçbes, mantendo os dados 
registrados disponíveis para fiscalização e controle da Secretaria Municipal de Finanças; 

3.2.s —  Assessoria e Consultoria para a realização de permuta e o aperfeigoamento de 
técnicas e metodologias voltadas para as atividades de fiscalização. 

3.2.9 - Assessorar e auxiliar tecnicamente na elaboração legislativa necessária, pertinente 
implantação do sistema de arrecadação; 

Assessoria no Planejamento de mecanismos de acompanhamento e auditoria 
mensal nos processos fiscais sob sua responsabilidade objetivando o integral recolhimento dos 
impostos e contribuições devido aos cofres municipais, efëtuando sua respectiva cobrança; 

39. II -  Assessorar a notificação as Instituições de Créditos  corn  agências no município e as 
empresas prestadoras de serviços  corn  domicílio tributário no município, para apresentar o Plano de 
Contas Descritivo; Balancete Analitico Mensal ou Similar; Contratos de Prestaçâo de Serviços, como 

-4 Contratada e como Contratante, com terceiros; Cópia das guias de Recolhimentos de ISSQN próprio 
e de Retenção na Fonte, Blocos de Notas Fiscais e Livro de registro do ISSQN, para o levantamento 
fiscal. 

3.2.12 -  Assessoria e consultoria no levantamento fiscal de pessoas asicas e juridicas, que 
tenham incidência de tributo (ISSQN), identificando a evasão do tributo no período não prescrito; 
elaboração de todos os procedimentos administrativos fiscais. 

3.2.13 -  Assessoria e consultoria na elaboração dos Processos Administrativos Fiscais de 
empresas identificadas e que não efetuaram recolhimento ao município e/ou recolhidos a menor no 
período não prescrito; 

3.9.14 -  Arcar  corn  as despesas de entregas de Guias, Notificações e Autos de Infração pelo 

Correio dos processos sob a responsabilidade da contratada; 

4—  BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS: 

Conhecimento da real situaçâo do quadro de receitas do município,  corn  a 
demonstração dos tributos cuja arrecadação não está compatível com a realidade. 
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4.2 - Conhecimento das deliciências da Gestão Tributária e suas possíveis causas 
43 - Conhecimento das alternativas de solução que poderão ser implementadas para a 

melhoria da arrecadação municipal 
4.4 Melhoria da EFICIÊNCIA da Gestão Tributária Municipal através das ações que 

serão implementadas no decorrer do período de 12 (doze) meses da prestação de serviços pela 
contratada. 

5 — METODOLOGIA: 
5.1 — Diagnóstico da Gestão Tributária O Diagnóstico  sera  realizado, com base em roteiro 

sistematizado, visando identificar a Estrutura Organizacional do Setor Tributário, quadro de pessoal 
e sua qualificação, normas e processos de trabalho, a tecnologia utilizada; será realizada avaliação de 
cada item do quadro de receitas visando identificar os valores arrecadados e processos de trabalho. 

5.2 — Elaboração e Gestão da Arrecadação Tributária do município de São  Doming-os do 
Maranhão. 

5.3 - Os serviços serão realizados conforme normas e procedimentos contidos neste Termo 
de Referência,  corn  equipe técnica disponível na Sede da Prefeitura, de acordo  corn  as necessidades, e 
no prazo estabelecido no Contrato. 

6— MODALIDADE 

6.1 - A Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária com Assessoramento Técnico para atender as 
necessidades da Secretaria de Finanças, durante o período de 12 (doze) meses, do Município de São 
Domingos do Maranhão/Mi, será realizada mediante licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço global, por meio do Sistema de Registro de Preços/SRP para Ata de Registro de 
PreçosiARP. 

JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7,1 - Justifica-se a escolha pelo Sistema de Registro de Preços  -SRI)  para futura Ata de 

Registro de Preços, para a presente licitação tem como uma das finalidades principais o principio da 
economicidade, pois diferentemente da licitação convencional, não há compromisso assumido de 
contratação, bem como de utilização dos quantitativos totais estimados. 

7.2 - 0 registro de preços é um contrato normativo, constituído como  urn  cadastro de 
produtos e fornecedores, selecionados mediante licitação, para contratações sucessivas de bens e 
serviços, respeitados lotes mínimos e outras condições previstas no edital. 

7.3 - A contratação por meio do Sistema de Registro de Preços encontra-se prevista no inciso 
1 do § 3° do  art.  15, da Lei n°  8.666/ 1 993 que estabelece, também, as regras gerais acerca do 
funcionamento do Sistema. 

7.4 - A regulamentação dessa modalidade de contratação é feita pelo Decreto n0  7.892/2013, 

que também faculta que a licitação para registro de preços seja realizada na modalidade de pregão, do 
tipo menor preço e precedida de ampla pesquisa de mercado  (art.  30). 

7.5 - Também, o  art.  90  da referida norma cuida do edital de licitação para registro de preços 

em que complementa a regra do  art_  1.0 da Lei n° 8.666/ 1993. fixando os elementos que o edital para o 
SRP deve conter. 

7.6 - Portanto, formado o cadastro de fornecedores, e serviços e preços, com a relação das 
empresas, acompanhada da especificação dos serviços que elas poderão fornecer, os órgãos e entidades 
participantes do Sistema de Registro de Preços poderão se valer das propostas apresentadas e 
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constantes da Ata de Registro de Preços para celebração de futuros contratos. 
7.7 - Assim sendo, o registro de preços 6-  o instrumento destinado à eficiência no 

gerenciamento dos processos de contratação pública, por meio do qual o vencedor da licitação assina 
ata de registro de preços, comprometendo-se a oferecer por preço unitário ou global quando for o 
caso, o objeto licitado, de acordo com as necessidades da Administração, dentro de quantidade 
prefixada no edital e dentro de prazo também fixado nele, que não pode ultrapassar um ano. 

7.8 - As características dos bens e serviços a serem contratados por meio dessa sistemática se 
encontram previstas no  art.  2°  do mencionado Decreto n0  7.892/2013, que dispõe nos seguintes 
termos:  "Art.  3°. 

7.9 - Será adotado, preferencialmente o Sistema de Registro de Preços/SRP, nas seguintes 
hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes; 

- quando for mais conveniente a aquisição) de bens  corn  previsão de entregas parceladas ou 
contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;  

HI  - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programa de governo; e 

11.7 quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração. 

- Poderá ser realizado registro de preços para contratação de bens e serviços, obedecida a 
legislação vigente, desde que devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica". 

VI - Sabe-se que a licitação é um procedimento administrativo  format,  no qual 
imprescindível a observância de uma sequência ordenada de atos que darão ensejo à celebração do 
contrato pela Administração. 

8 - ESCOPO DOS SERVIÇOS - A consultoria a ser contratada realizará. sob a supervisão da 
Secretaria Municipal de Finanças, os seguintes serviços: 

8.1. De Análise: 
S. i.a. da Legislação Tributária, 
8.1.1). da Legislação) de Posturas; 
s.  Lc.  da Legislação sobre Obras, 
8.1.d_ da Legislação Urbana (Plano Diretor); 

8.1.e. da Legislação sobre Regularização Fundiária; 
8.11 do Cadastro de Atividades Econômicas do Município; 
8. i.g. do Cadastro Imobiliário e do Cadastro de cessão de Direito) Real de Uso;  
8.1.h. dos Livros de Aforamento; 
8.1.i. da base de dados dos emissores de Nota Fiscal eletrônica; e 

8.1.j. da base de dados dos contribuintes optantes do Simples. 
8.2. De Planejamento: 
• Definição de metodologia e processos de trabalho; 
• Definição de papéis de serviços; 

• Definição do fluxograma dos processos; 

S.2.4. Definição de linhas de ação e produtos. 
8.3. De Execução: 
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8.3.1. da análise e aferição de dados dos processos administrativos nas  Areas  Tributárias, de 
Urbanismo e de Regularização Fundiária; 
8.3.2. de emissão de despachos e pareceres técnicos nas  Areas  de: 
a) cadastro; 
b) fiscalização; 
c) declaração; d) arrecadação; 

cobrança; 
f) contencioso; 
g) atendimento ao contribuinte; 
h) sistemas de informações fiscal e tributário,  ern  nível municipal. 

8.3.3. de supervisào e monitoramento das ações fiscais; 
8.3.4, de cobrança e arrecadação de créditos tributários. 

9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - A prestação dos serviços deverá ser executada considerando 
a especificidade dos tributos e a legislação pertinente, em conformidade com o disposto no  art.  198 da 
Lei n' 5.172/66 que dispõe sobre o Sigilo Fiscal. A contratada deverá emitir relatório de execução, 
mensal, constando nome dos contribuintes, tipos de tributos e resultados obtidos. 

9.1. A empresa contratada deverá disponibilizar o responsável técnico com especialização em  Area  
afim ao objeto sendo esse com formação em Contabilidade e com registro no conselho regional de 
contabilidade. 

9.2. A empresa deverá ter seu registro no conselho regional de Contabilidade em vigor. 

9.3. A empresa contratada deverá arcar com as despesas de entregas de Guias, Notificações e Autos 
de Infração pelo correio dos processos sob a responsabilidade da contratada; 

9.4,. A empresa contratada deverá disponibilizar um sistema/software de gestão tributária e módulo 
de notas fiscais de serviço ELETRÔNICA. 

9.4.1. 0 sistema de gestão e controle de arrecadação será de responsabilidade do(a) licitante 
proponente que o licenciará ao Município durante a vigência do contrato; 

9.4.'2. O sistema proposto deve ser operado 100% (cem por cento)  WEB  e permitir o acesso, no 
mínimo, dos navegadores  (browsers) INTERNET EXPLORER  ou MOZILLN, independentemente 
do sistema operacional utilizado nas estações de trabalho; e 

9.4.3. O sistema deve ser multiusuário, multiplataforma, e multitarefa, permitindo controlar tarefas 
concorrentes com acesso simultâneo ao banco de dados, sem perder a integridade 

9.24. de supervisão e monitoramento das ações fiscais; 

9,2.4.1. de arrecadação e cobrança de créditos tributários. 

10. DA QUALIFICAÇÃO - A qualificação dos licitantes será comprovada através de: 
10.1 QUALIFICAÇÃO) TÉCNICA OPERACIONAL deverá ser comprovada através de no 
minimo I  (urn)  A testado de Capacidade Té.cnica, fornecid a pOr pessoa juridica de direito público de 
que a licitante presta/prestou serviços de consultoria e auditoria fiscal tributária. 
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10.2.1) QUALIFICAÇÃO RESPONSAVEL TÉCNICO deverá ser comprovado que a licitante 
possui de I (um) responsável técnico no seu quadro corno sócio/proprietário (a), com fbrmação 
superior em Contabilidade  corn  registro no  CRC  (conselho regional de contabilidade. 
10.2.2) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL Comprovação de que o licitante possui 
Registro Profissional PJ no conselho Regional de Contabilidade em vigor, e que possui em seu 
quadro permanente, profissionais de  ravel  superior, devidamente registrados nos órgãos profissionais 
competentes e com as especializações afins ao objeto do edital, composta por urna equipe de no 
mínimo: 

- 01 Contador,  corn  registro no  CRC;  01 Administrador,  corn  registro no CRA, ambos com 
especialização em Direito Tributário, Planejamento Tributário elou Controladoria, Auditoria e 
Finanças. 

- 01 Advogado com registro na OAB, com especialização  ern  Direito Tributário. 
A comprovação do vinculo profissional se fará com a apresentação de cópia do contrato de 

trabalho que conste o licitante como contratante e/ou como o contrato que comprove sociedade ria 
empresa. 

1 1 - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E CUSTO ESTIMADO POR PREÇO GLOBAL: 
11.1. As propostas deverão ser apresentadas sem rasuras, assinada pelo representante 

legal empresa, com todas as paginas rubricadas, contendo as especificações, mensal e global da 
prestação de serviços técnicos em Consultoria Tributária; 

I L2. A apresentação da proposta por parte da empresa implica na plena aceitação de 
todos os termos contidos no presente documento, edital e do modelo de contrato a ser firmado com a 
empresa vencedora; 

113 - Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada dos serviços, o valor 
de remuneração. em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, mão de obra 
especializada, taxas, impostos, encargos, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam 
direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços, mesmo que não estejam registrados nestes 

40  documentos. 
11.1. As propostas devem detalhar  ON  serviços a serem realizados de acordo com os descritos 

neste Termo de Ilekincia observando o valor máximo de cada item e a quantidade de postos 
conforme tabela abaixo e suas respectivas especificações: 

--ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES  

MUFF°  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM 

CONSULTORIA TRIBUTARIA 

ITM E  DESCRK:A0 LIND. T OD  — *  NIFSES.  

VALOR 
UNIT  Á RIO 

Rs  

VALOR 
T()TAL  Rs  
1::, MESES 

I 

Consultoria e Auditoria Fiscal Ttributária com 
assessoramento técnico para ratificação, 
atualização monetitria, cobrança e recuperação 
de créditos tributarios 

meses 10 5.000,00 96.000po 
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2 

, 

Consultoria e assessoramento técnico fiscal 
tributário no atendimento aos contribuintes e a 
administração municipal 

meses 12 
.000.00 81..000,00 

3 

Consultoria e assessoramento técnico jurídica 
na formulação e análise na elaboração de 
minutas de projetos de leis/decretos e 
atualiza0o ou suplementa0o da legislação 
tributária munici ai 

meses 1'2 
6.000,00 72.000,00 

ri. 

Treinamento e acompanhamento na 
qualiticação da equipe de gestão tributaria na 
aplicação da legislação tributária e no uso dos 
sistemas e ferramentas tecnol6Ticas 

meses 12 
6.000,00 72.000,00 

5 

Cessão de licença de uso de um sistema de 
gestào e controle da arrecadação municipal, 
corn  o modulo de notas fiscais e serviços 
eletrônicos 

meses  lo 
8.333,33 99.999,96 

TOTAL 
423.999,96_ 

e —  CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS 

12.1 — A licitante vencedora deverá apresentar a Secretaria Municipal de Finanças, as Planilhas dos 
Custos. 
12.2 Caso a licitante vencedora não comprove a exequibilidade dos preços ofertados, através da 
Proposta de Preços apresentada,  sera  convocada a licitante classificada em segundo lugar para faz&la 
e assim sucessivamente. 

13- FONTE DE RECURSOS 

13.1. As despesas relativas à contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos 
em consultoria tributária de interesse da Secretaria de Finanças, durante o período de 12 (doze) 
meses, do Município de são Domingos do  Maranhao  /MA, conforme especificações contidas nos 
Anexos Quantidade e Especificações e neste Termo de Referência decorrentes deste Pregão 
Presencial para Sistema de Registro de Preços/SRP para formação de Ata de Registro de 
Preços/ARP, correrão por conta dos recursos consignados no orçamento geral da Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Maranhão, cujos programas de trabalho e as respectivas categorias 
econômica. 

13.2 - A despesa decorrente do objeto (testa licitação correrá ã conta de recursos específicos a serem 
definidos após o registro dos preços, de acordo  corn  o Decreto n° 7.892/2013 Artigo § 2'. 

13.3 licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 
somente  sera'  exigida para a thrmalização do contrato ou outro instrumento hábil, no caso a Nota de 
Empenho. 
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14. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. A execução dos serviços semá objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
representante da CONTRATANTE, devidamente designado, em cumprimento ao disposto no artigo 
67 da Lei n.° 8.666/1993. 

14.2 A fiscalização do contrato de prestação dos serviços será exercida por um Representante 
designado pela Secretaria de Finanças, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização conforme 
Art.58, Inciso  III,  da lei 8666/93, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
prestação do mesmo e de tudo dará ciência à empresa, que, mandará refazer ou fazer quaisquer 
serviços que estejam em desacordo com o Contrato, tais como. 

e) veriticar, junto à Contratada e seu preposto, se estão tomando todas as providências 
necessárias para o  born  andamento dos serviços: 

f) emitir pareceres em todos os atos da empresa contratada relativos à execução do 
contrato,  ern  especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do 
contrato; 

g)  solicitar as substituições (coberturas) quando julgar necessárias; 

h) verificar a comprovação do pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente 
mão de obra utilizada, devendo a execução completa do contrato ser considerada 
conduida somente após o pagamento de tais obrigações. 

14.3 Considerando que a prestação dos serviços acontecerá de fbrma descentralizada, para fins de 
subsidiar a decisão do fiscal de contrato será designado, ainda, um representante em cada Secretaria 
Municipal para responder pela execução do serviço. Assim, apenas após a junção das manifestações de 
todos os representantes designados na Secretaria de Finanças quanto à prestação do serviço de 

• acordo com o contratado, é que o fiscal irá atestar a fatura e encaminhá-la para pagamento. 

15-  DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.5.1 As ações deste Termo d e Referência deverão ser realizadas no Prazo de 12 (doze) meses, a 
contar da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado de acordo  corn  o artigo 57 da Lei 
Federal 8.666/ 93. 

16. DA RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE — O Contratante se compromete 
16.1. Facilitar o acesso da equipe contratada a toda legislação pertinente; 
16.2. Facilitar o acesso a base de dados, arquivos fisicos e digitais; 
16.3. Elaborar decretos e portarias dispondo sobre a obrigatoriedade da abertura de processo 
administrativo para aferir a regularidade fiscal do contribuinte; 

17. DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS 
Os pagamentos dos serviços serão realizados da seguinte forma: 
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a) as remunerações pelos serviços serão pagas no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,  corn  base 
no sucesso financeiro eiou econômico apurado, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura 
respectiva, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, acompanhado das 
Certidões Negativas de Débitos Relativo aos Tributos Federais e A. Dívida Ativa da União, do FGTS 
e CNDT, com validades compatíveis A data do pagamento 

18- REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO 
18..1. Esta Licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos n°  8.666/93, Lei complementar 110  123/2006, Lei Complementar n° 117 de 07 de 
agosto de 2014 e as demais do ordenamento juridico, no que for pertinente. 
18,2. A presente licitação também obedecerá, no que for aplicável, As disposições da Lei 13.979/9020 
e atenderá ao disposto no Oficio Circular n". 83/2020/MARANHÃO-CGU, especialmente no que 
tange ao cumprimento de medidas de prevenção, devendo ser observado o seguinte: 

a) Será obrigatório o  us°  de máscara de proteção individual; 
b) Seri  vedada a presença, na sessão de licitação, de representantes das empresas e de 
agentes de compras pertencentes ao grupo de  rise();  
c) Seri  disponibilizada máscaras, luvas e álcool gel (70° INPM) para todos os presentes na 
sessão; 
d) Durante a realização do certame será assegurado no recinto o afastamento mínimo de 1 
(um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes; 
e) A Administração Municipal intensificará a higienização das  Areas  de acesso à sala onde as 
sessões ocorrerão, além de higienização do próprio recinto, com especial atenção As 
superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores  etc.);  dentre 
outras. 

19— FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
19.1 — Decreto Federal n* 7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal n* 9.48812018 

que regulamenta o Sistema de Registro de Preços/SRP, no inciso I do §. 3' do  art.  15, da Lei no 
8.666/ 1993. 

19.2 - Lei Federal n° 13429/2017, que alterou dispositivo da Lei n" 6.019/1971, que 
consolidou práticas que já aconteciam anteriormente, entende-se que a terceirização trata de 
contratação de terceiros para prestação de serviços em beneficio da Administração Pública, por meio 
de atividades-meio ou atividades fim. 

20. DA RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTF, —O Contratante se compromete a: 
20.1. Facilitar o acesso da equipe contratada a toda legislação pertinente; 
20.2. Facilitar o acesso a base de dados, arquivos fisicos e digitais; 
20.3. Elaborar decretos e portarias dispondo sobre a obrigatoriedade da abertura de processo 
administrativo para aferir a regularidade fiscal do contribuinte; 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

2 1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte 
integrante dos contratos ou instrumentos equivalentes, independentemente de transcrição. 
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21.2 -  É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, prornover 
diligências e/ou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração 
Municipal, para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada A inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta/documentação. Nesse 
caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. 

21.3 -  As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.4 -  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Prefeitura Municipal de  Sao  Domingos do Maranhão não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.5 —  A Autoridade Superior poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, 
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo ser nula por ilegalidade, de oficio  au  por provocação de qualquer pessoa, mediante 
ato escrito e fimdamentado. 

'21.6 Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão: 

a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado 
disposto no parágrafo único do  arts  59, da Lei Federal n" 8.666/1993; 

h) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

21.7 -  No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente 
Edital. 

21.8 -  No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas e os documentos de 
habilitação. 

II '21.9 -  As normas disciplinadoras desta licitação Serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação. 

21.10 -  A abertura dos envelopes Proposta e Documentação será sempre realizada em sessão 
pública, devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser 
assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem 
parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação As propostas ou à documentação, e 
pelos representantes das  lid tan  tes presentes. 

21.11 -  Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentação em 
um Único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos elou surgirem dúvidas que 
não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á 
em Sessão a ser convocada posteriormente 

21.12.1 -  Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até 
nova reunião oportunamente mareada para prosseguimento dos trabalhos. 
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2113 - 0 resultado desta licitaçao será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no dia 
da abertura, ou mediante publicaçao na Imprensa Oficial. 

2114 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o dia do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura 
Municipal de  Sao  Domingos do  Maranhao.  

21.15 - homologaçao do resultado desta licitaçao no implicará em direito a contrataçao; 

2116 - -Ë expressamente proibida a veiculaçao de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prtvia 
autorizaçao da Prefeitura Municipal de  Sao  Domingos do  Maranhao.  

22. GERENCIA.MENTO DO PROJETO 
Secretaria Municipal de Finanças. 

RAIMUNDO NSWATO Auva DE SOUSA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

A vista das informações contidas nestes autos e com observáncia 
as normas vigentes, APROVO o presente Termo de Refeitncia e 
AUTORIZO a realizaçao do procedimento 

RENAN SILV 

ASSESSOR DE FINANÇAS 
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