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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2018 

 
EDITAL 

 
PREÂMBULO  
 
A Prefeitura Municipal de Redenção-Pa, através do Pregoeiro que este subscreve, designada pela 
portaria 010/2017, torna público que, ás 09 horas do dia 25 de janeiro de 2018, na Sala de Licitações 
localizada na Rua Walterloo Prudente Nº 253 2º Andar Sala 202 Setor Jardim Umuarama-Redenção-Pará, realizará 
Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma Presencial, de nº. 001/2018, do tipo MENOR PREÇO 
(representado pelo menor percentual), visando à Contratação de empresa especializada em 

serviços de recuperação tributária, consultoria e assessoria administrativa e judicial, destinados ao 
Município de Redenção-Pa, mediante as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 
A licitação será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 
de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei 
Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, e demais legislações aplicadas à matéria e pelas 
cláusulas e condições deste Edital, a seguir declinadas. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  
1.1. Os licitantes devem ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste Edital, 
podendo qualquer interessado acompanhar seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.  
 
1.2. Declarada iniciada a abertura da sessão pública do Pregão, os licitantes interessados serão 
convocados para o credenciamento do representante. Encerrado o credenciamento, o ingresso no 
recinto é permitido apenas para assistir a sessão sem perturbar os trabalhos, da mesma forma nas 
sessões de continuidade, após a confirmação dos credenciados. 
 
1.3. O abuso de direito, inclusive mediante comportamento inidôneo, a litigância inspirada pela má-fé e 

o uso de Recurso meramente protelatório serão motivos para apuração e punição em regular processo, 
com garantia da ampla defesa e do contraditório. 
 
1.4. É proibido, expressamente, licitantes ou interessados da sessão do presente Pregão, fotografar, 
gravar e filmar, documentos e/ou qualquer pessoa presente no recinto, sob pena de apreensão do 
aparelho utilizado e instauração do devido Processo Penal. 
 
1.5. Os envelopes de Proposta e Documentação de Habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, em envelopes separados, devidamente lacrados e identificados na parte externa na 
forma definida neste Edital. 

 
1.6. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 
subsequente, salvo comunicação em contrário. 
 
1.7. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Redenção-Pa, de 2ª a 6ª feira, das 08:00h às 14:00h, onde 
poderão ser consultados e obtida cópia, gratuitamente.  
 
1.8. O Edital encontra-se também disponível gratuitamente, no site www.redencao.pa.gov.br da 

Prefeitura Municipal de Redenção-Pa. 
 
1.9. Ao adquirir cópia do Edital, o interessado deverá cadastrar o nome da empresa, nº CNPJ, 
endereço em que receberá notificação, fone, fax e celular, se houver, nome de responsável da 
empresa, e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação 
encaminhada ao endereço fornecido. 

http://www.redencao.pa.gov.br/
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1.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
dia do vencimento. 
 
1.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de Redenção-PA, com base no 
Decreto Federal 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/1993. 
 
1.12. É facultado ao Pregoeiro: 
a) promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo.  
 
b)solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos para fundamentação de suas 

decisões. 
 
c) no julgamento da Proposta e da documentação de Habilitação sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância da Proposta, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
acessível a todos os interessados. 
 
d) relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na Proposta, desde que não 
contrariem a legislação e não comprometam a lisura da licitação.  
 
e) negociar os percentuais e condições da Proposta, na fase de negociação, visando aumentar as 
vantagens em favor da Prefeitura Municipal de Redenção-Pa, não podendo, porém, alterar o objeto ou 
condições de classificação e habilitação.  
 
f) controlar o uso de celulares, e outros meios de comunicação dos licitantes presentes na sessão.  

 
g) se julgar conveniente, reabrir a fase de lances com os proponentes colocados em 2º e 3º lugares, 

caso não seja vencedor o proponente de menor percentual. 
 
h) delegar aos membros da Equipe de Apoio quaisquer das atribuições pertinentes ao processo. 
 
i) suspender os trabalhos das Sessões Públicas para análise de documentos, diligências e julgamento 
das propostas. 
 
j) adiar a Sessão Pública de abertura do certame por razões administrativas e ainda modificar o Edital, 

hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da Proposta. 
 
k) em qualquer fase da licitação, adiar sessões, assim como suspender os trabalhos, devendo 

promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos na Ata 
circunstanciada da Sessão.  
 
1.13. DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES  
 
1.13.1. A Sessão Pública de abertura do certame terá início com o Credenciamento dos licitantes ou 

dos representantes legais presentes, mediante entrega dos documentos apresentados com a 
comprovação da outorga de poderes necessários para a formulação dos lances e prática de todos os 
atos inerentes a esta licitação, nas condições seguintes: 
 
a) Se o licitante se fizer representar por seu sócio, deverá este, para que se promovam as devidas 
averiguações quanto à Administração e Gerência da Sociedade, apresentar Carteira de Identidade ou 
documento equivalente, obrigatoriamente acompanhado de cópia do Ato Constitutivo da empresa 
arquivado no registro competente, devidamente atualizado. 
 
b) Se o licitante designar representante legal, este deverá apresentar a Carteira de Identidade (RG) ou 

documento equivalente, bem como a Procuração ou Carta Credencial firmada pelo representante legal 
da empresa, conforme modelo do ANEXO II deste Edital, obrigatoriamente acompanhados de cópia do 
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Ato Constitutivo arquivado no registro competente, devidamente atualizado, com poderes para formular 
ofertas e lances de percentuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
proponente. 
 
c) A licitante que quiser dar lances verbais deverá se apresentar para credenciamento, na data, horário 
e local mencionados no preâmbulo deste Edital, junto ao Pregoeiro por um representante que, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame licitatório, venha a 
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 
exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
 
d) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, 
ou por Carta de Credenciamento conforme modelo Anexo II, com poderes para formular ofertas e 

lances de percentuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
proponente. 
 
e) Os documentos citados no subitem anterior (instrumento público de procuração ou instrumento 
particular ou Carta de Credenciamento) deverão estar acompanhados de cópia do Ato Constitutivo, 
ou Contrato Social da empresa ou cópia da ata de eleição dos administradores (no caso de 

sociedade por ações) que identifiquem os seus responsáveis legais, sócios ou não, onde estejam 
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
Esses documentos devem ser apresentados separados dos envelopes de “proposta” e 
“documentos de habilitação” e acompanhados da declaração dando ciência de que no seu 
entender cumpre plenamente os requisitos de habilitação, podendo ser utilizado o modelo 
constante do Anexo III, ou modelo próprio da licitante, desde que contenha a informação de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação, na forma do art.4, inciso VII da lei 10.520/2002. Caso 
a pessoa interessada seja o proprietário ou próprio administrador, sócio ou não, da licitante, esta 
deverá se apresentar munida da cópia do Ato Constitutivo ou Contrato Social da empresa, ou cópia da 
ata de eleição dos administradores (no caso de sociedade por ações). 
 
f) É facultada ao licitante a apresentação do credenciamento de que trata a alínea d) A falta desse 

documento somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela mesma 
durante o processo licitatório. 
 
g) Não será admitida a participação de dois ou mais representantes para a mesma empresa, bem 

como de um representante para mais de uma empresa. 
 
h) Aberta a sessão, o Pregoeiro informará a metodologia a ser desenvolvida prestando os 
esclarecimentos necessários sobre o desenvolvimento dos trabalhos, e convocará os licitantes 
interessados, para na forma dos subitens anteriores, realizarem o credenciamento de seu 
representante. 
 
i) Encerrado o credenciamento e iniciada a abertura do primeiro envelope de propostas, o ingresso de 

licitantes ao recinto será permitido apenas ao interessado assistir a sessão, sem perturbar os trabalhos, 
não sendo mais admitidas, a partir desse momento, novas propostas/licitantes. 
 
1.13.2. Os beneficiários de preferência, previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar 
Certidão Específica do Enquadramento ou documento equivalente, emitidos nos termos da 
Legislação especifica, na Sessão Pública de abertura deste PREGÃO, no momento do 
Credenciamento, separados dos envelopes de Proposta e Documentação de Habilitação. 
 
1.13.3. No ato da entrega dos envelopes de PROPOSTA e documentação de HABILITAÇÃO, as 
licitantes deverão apresentar, em separado, a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO dando ciência de que cumprem os requisitos de Habilitação 
conforme exigência do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO III 

deste Edital. 
 
1.13.3.1. A não apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 
constante do subitem 1.13.3 acarretará o impedimento do licitante participar do Pregão. 
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1.13.4.  A cada Sessão Pública realizada o credenciamento será conferido pelo Pregoeiro. No caso de 
licitante retardatário, nos termos do subitem 1.2.1. deste Edital, o mesmo participará dos trabalhos 
somente como ouvinte, sem direito de voz. 
 
1.13.5. Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente e nem mais de 

um credenciado para o mesmo proponente. 
 
1.13.6. É restrita a participação na licitação apenas aos licitantes ou representantes legais 
credenciados, sendo vedada ao não credenciado, a entrega dos envelopes de Proposta e 
Documentação de Habilitação. 
 
1.13.7. Encerrada a fase do Credenciamento, serão recebidos os Envelopes de Proposta e 
Documentação de Habilitação dos credenciados.  

 
1.13.8. O ingresso de interessados ou licitantes no recinto, após o encerramento do credenciamento é 

permitido para assistir a sessão, sem perturbar os trabalhos. 
 
1.14. Integram ao presente Edital, como ANEXOS e independentes de transcrição, os documentos 
seguintes: 
 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS  

ANEXO II MODELO CARTA CREDENCIAL 

ANEXO III DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO IV MODELO CARTA PROPOSTA 

ANEXO V PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANEXO VI MODELO DA DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

ANEXO VII MINUTA DO CONTRATO 

 
2. DO OBJETO 
2.1. Contratação de empresa especializada em serviços de recuperação tributária, consultoria e 
assessoria administrativa e judicial, destinados ao Município de Redenção-Pa, de acordo com as 
condições e especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO I deste Edital. 
 
2.2. O percentual máximo a ser adotado para esta licitação é de 20% (vinte por cento) conforme 
Planilha Orçamentária, ANEXO V deste edital. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Só poderá participar desta Licitação, Pessoa Jurídica interessada cujo objeto social expresso no 
estatuto ou no contrato social, explicite claramente e não como “outras atividades correlatas ou afins “ 
as atividades desenvolvidas pela empresa e que as mantenham plena compatibilidade e pertinência 
com o objeto deste Edital. 
 
3.2. Não poderão participar diretamente desta Licitação: 
 
a) Pessoa Jurídica cujo objeto social não seja pertinente nem compatível com o objeto deste Pregão. 

 
b) Pessoa Jurídica que esteja reunida em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 
c) Pessoa Jurídica que esteja impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar com a 

Administração Pública. 
 
d) Pessoa Jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na forma da alínea 
“c” deste subitem.  
 
e) Pessoa Física; 

 
f)Empresa em consórcio; 
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g) Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Redenção-Pa.  
 
h) Cooperativas. 
 
3.2.1. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação o interessado que mantiver vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou familiar com servidores da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Redenção-Pa. 
 
3.2.2. Não poderá participar, concorrendo entre si, empresas 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. 
 
4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  
4.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 
da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de habilitação, devendo juntar documento procuratório que comprove sua 
legitimidade e a Comissão julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1

o
 do art. 113. 

 
4.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, 
ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
4.2. O prazo para impugnação determinados neste Edital é decadencial. As impugnações formuladas 
com prazos atrasados aos estabelecidos serão considerados intempestivos. 
 
4.3. As impugnações deverão ser dirigidas ao Setor de Protocolo localizado na Av: Guarantã nº 600 Setor 

Vila Paulista Redenção-Pará. 
 
4.3.1. Caso as Impugnações sejam encaminhadas por e-mail o interessado obriga-se no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas apresentar na sala da Comissão Permanente de Licitação o documento 
original e documento procuratório, sob condição de ser desconsiderado seu pedido.  
 
4.3.2. As eventuais alterações aos termos do Edital serão disponibilizados na página 
www.redencao.pa.gov.br.   
 
4.3.3. AO RECEBER O EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA OU 
AO ACESSAR O EDITAL NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, O 
INTERESSADO ESTARÁ CIENTE DA NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO, NA PÁGINA  
WWW.REDENCAO.PA.GOV.BR, DE EVENTUAIS ALTERAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E 
COMUNICAÇÕES.  
 
4.3.3.1. A Prefeitura Municipal de Redenção-Pa notificará somente os interessados que se 
cadastrarem no SITE ou receberem o Edital na sede da Prefeitura Municipal de Redenção-Pa. 
 
4.4 Se a resposta à impugnação não ocorrer no prazo estabelecido à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO-PA poderá na sessão já designada para abertura do certame declarar seu adiamento até 

ulterior deliberação cuja nova data para a realização do certame, será divulgada pelo mesmo 
instrumento em que se deu aquela do texto original.  
4.5. Havendo qualquer modificação no Edital decorrente de acolhimento de Impugnação ou não, que 
afete substancialmente a formulação das Propostas a sessão de abertura do certame será suspensa e 
designada nova data para a realização do certame, com fixação do prazo igual ao inicialmente 
estabelecido.  
 

http://www.secid.ma.gov.br/
http://www.secid.ma.gov.br/
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4.6. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e o Pregoeiro, sua 

Equipe de Apoio e demais servidores da Comissão Permanente de Licitação.  
 
4.7. As informações aos consulentes serão comunicadas a todos os demais interessados que tenham 
adquirido cópia deste Edital junto à Comissão Permanente de Licitação. 
 
5. DOS BENEFICIÁRIOS DE PREFERÊNCIA  
5.1. A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte, a esses equiparados na forma da legislação 
específica terão na presente licitação direito de preferência, na disputa da Proposta e direito de 
saneamento na Habilitação conforme Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar 

nº. 147/2014. 
 
5.2. Os beneficiários do direito de preferência deverão apresentar Certidão Específica do 
Enquadramento ou documento equivalente emitidos nos termos da Legislação especifica observando-
se: 
 
5.2.1. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, (ME e EPP), apresentação da Certidão 
Específica ou documento equivalente do enquadramento, emitido pela Junta Comercial da respectiva 
sede; 
 
5.4.Do Direito de Preferência na Fase de Julgamento da Proposta 
5.4.1. Encerrada a fase de lances, a Pregoeiro verificará a existência de licitante com direito de 

preferência e, se o valor da Proposta do beneficiário estiver no intervalo de até 5%(cinco por cento) 
superior ao percentual da Proposta de menor lance, será proclamado empate fictício sendo permitido 
ao beneficiário o desempate, ou seja, apresentar percentual inferior ao da Proposta de menor lance. 
 
5.4.2. A não apresentação de percentual pelo licitante beneficiário no momento do desempate implicará 
na decadência do direito conferido pela Lei Complementar 123/2006 e suas alterações pela Lei 
complementar 147/2014, havendo outros licitantes beneficiários a Pregoeiro os convocará, na ordem 
de classificação, para o exercício do mesmo direito. 
 
5.4.3. No caso de equivalência de valores apresentados pelos licitantes beneficiários será realizado 

sorteio entre eles para que se identifique àquele que primeiro poderá apresentar o desempate.  
 
5.4.4. Na hipótese de não haver desempate, o objeto da licitação será adjudicado em favor da Proposta 
de menor percentual originalmente classificada em primeiro lugar. 
 
5.5. Do Direito de Preferência na Fase de Julgamento da Habilitação 
5.5.1. Os beneficiários do direito de preferência, na fase da Habilitação, deverão apresentar todos os 
documentos exigidos no Edital para efeito de comprovação da Regularidade Fiscal, mesmo que estes 
documentos apresentem alguma restrição, consoante dispõe o §1º do art.43 da Lei Complementar n º 
123/2006. 
 
5.5.2. Sendo o licitante classificado em primeiro lugar beneficiário do direito de preferência, o exame da 

habilitação, observará o direito de saneamento previsto na Lei. Nesse caso, o Pregoeiro proclamará o 
licitante de menor percentual, vencedor do certame com ressalvas, e concederá ao mesmo o prazo de 
05(cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, ou diretamente 10 (dez) dias úteis para a 
regularização do documento, conforme Lei complementar 147/2014. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1. No dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital, após o credenciamento, a Proposta e os 
documentos para Habilitação serão entregues pelo Licitante credenciado ou pelo seu representante 
legal, em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos com os seguintes 
dizeres em sua parte externa: 
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ENVELOPE Nº. 01  
Proposta  
Pregão Presencial nº  
Prefeitura Municipal de Redenção-Pa   
Data: 25/01/2018 
Horário: 09 horas.   
Razão Social da Empresa Licitante 

ENVELOPE Nº. 02 
Documentos para a Habilitação 
Pregão Presencial nº.  
Prefeitura Municipal de Redenção-Pa 
Data: 25/01/2018 
Horário: 09 horas.   
Razão Social da Empresa Licitante  

 
6.2. Os documentos de habilitação exigidos neste Pregão deverão ser legíveis e poderão ser 
apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou 
previamente por servidor da Comissão Permanente de Licitação mediante a apresentação do 
documento original, ou ainda por publicação em órgão de Imprensa Oficial. 
 
6.3. Na hipótese de o interessado pretender servir-se da autenticação por servidor da Comissão 

Permanente de Licitação, esta ficará à disposição dos interessados no horário de expediente, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, até as 18 
(dezoito) horas do dia anterior à data marcada para o recebimento dos envelopes de Proposta e 
Documentação de Habilitação, observadas as condições seguintes:  

 
a) somente serão aceitas cópias legíveis; 

 
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

 
6.4. Após o Credenciamento os licitantes deverão apresentar, em separado, a DECLARAÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO no modelo do ANEXO III deste Edital, 
acompanhada dos envelopes de Propostas e Documentos de Habilitação. 
 
6.4.1. A não apresentação da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO acarretará o impedimento do licitante participar do Pregão. 
 
6.4 acarretará o impedimento do licitante participar do Pregão. 
 
6.5. A Proposta assim como os Documentos de Habilitação, são documentos licitatórios e após 
abertos os envelopes serão juntados aos autos do Processo licitatório, não podendo dele ser retirados. 
 
6.6. Não serão consideradas Propostas e Documentação de Habilitação apresentadas por internet 

(e-mail), via postal ou fac-símile. 
 
7. DA PROPOSTA 
7.1.A Proposta deverá ser preenchida pelo licitante em uma via, em papel timbrado da Empresa, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, apresentada no ENVELOPE Nº 01, no modelo da Carta Proposta, 
ANEXO IV deste Edital e dela deverá constar os elementos e informações seguintes:  

 
a) Número do Pregão, descrição do objeto da licitação de acordo com as especificações constantes 
deste Edital, compromissos assumidos pela proponente, razão social da empresa, número do CNPJ, 
endereço completo, número de telefone incluso o de fax e celular, se houver, e-mail, bem como nome 
do banco, número da conta e a respectiva agência onde o licitante deseja receber seus créditos, caso 
seja vencedor. 
 
a1) O CNPJ registrado na Proposta deverá ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por ocasião do 

pagamento do objeto contratado.  
 
b) Os percentuais não poderão ser superiores aos valores máximos estimados pela Prefeitura 
Municipal de Redenção-Pa constantes da Planilha Orçamentária, Anexo V deste Edital.   

 
b1.1) Se os valores dos percentuais estiverem acima dos valores máximos estabelecidos neste Edital 

antes da desclassificação da Proposta, será permitida a negociação com o proponente visando à 
redução de percentuais unitários pelo licitante desde que os percentuais unitários finais sejam menores 
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ou iguais aos percentuais unitários máximos da Planilha Orçamentária da, sendo o valor global da 
Proposta do licitante readequado.  
 
b2) Nos percentuais propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos de 
qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, inclusive impostos, taxas, fretes e demais 
encargos. 
 
b3) Somente serão aceitos percentual com até duas casas decimais após a vírgula. 

 
b4) A ocorrência de eventuais erros no preenchimento da Planilha Orçamentária não ensejará a 
desclassificação do licitante, uma vez que tais erros poderão ser corrigidos pelo Pregoeiro na fase de 
julgamento das Propostas, tomando por base sempre o percentual ofertado. 
 
b5) O Licitante deverá ofertar percentual para o objeto desta licitação obedecendo ao Modelo da 
Planilha Orçamentária, Anexo V deste Edital.  
 
b6.1) A Planilha Orçamentária do licitante deverá seguir integralmente o Modelo do Edital, no tocante 
aos itens, observando às unidades e quantidades, sendo desconsiderada a Planilha que omiti-los ou 
diferenciá-los dos ali especificados.  
 
b6.2) A ausência de percentual na planilha ofertada implicará na desclassificação da Proposta do 
licitante. 
 
c) O percentual mensal total limitado a 20% (vinte) por cento dos valores efetivamente 

recuperados/compensados ao ainda sobre a redução do valor da dívida da contratante para com o 
INSS. 

 
c.1.) No percentual estão inclusos todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 

das obrigações decorrentes deste Edital. 
 
c.2.) Após os valores recuperados estarem nos cofres do município, será aplicado o percentual 
contratado, com o seu resultado pago à vista pela prestação dos serviços, após a emissão da 
respectivo relatório e nota fiscal expedida pela Contratada. 
 
c.3) Na apresentação do relatório contábil/jurídico, referente ao estudo da dívida parcelada com a RFB 
(Receita Federal do Brasil), em definindo o montante a reduzir deste parcelamento, será cobrado 2% 
sobre esta redução, a título de remuneração dos trabalhos. 
 
c.3.1) A remuneração de 2% será descontada do total a pagar, no total da remuneração.  
 
 
d) Indicação do prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 90 (noventa) dias, da data 

de sua entrega. 
 
e) Data e assinatura do representante legal do licitante com sua qualificação e identificação do nome 
abaixo da assinatura. 
 
g) NÃO SERÃO ACEITAS INFORMAÇÕES COM EXPRESSÃO “CONFORME O EDITAL” OU 
EQUIVALENTES, CONSTITUINDO SUA UTILIZAÇÃO MOTIVO PARA RECUSA DAS PROPOSTAS 
PELO PREGOEIRO. 
 
7.2.A apresentação da Proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais em vigor, 

bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo 
responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 
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7.3. Caso o prazo de validade da Proposta não esteja expressamente indicado na Proposta, este será 

considerado como aceito para efeito de julgamento, nas condições definidas neste Edital conforme 
dispõe o art.46, §5º inciso III do Código de Licitações e Contratos.   

7.4.Olicitante que desejar reproduzir as informações constantes da Carta Proposta, ANEXO IV deste 
Edital, poderá assim fazer, desde que não altere e/ou descaracterize a substância do Modelo indicado.  
 
7.5. Após a abertura da Proposta não será admitido pedido de desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente analisado e aceito pela Prefeitura Municipal de Redenção-Pa.  
 
7.6. Na hipótese do processo licitatório vir a ser interrompido em razão de Recurso Administrativo, o 
prazo de validade da Proposta fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que 
estiver suspenso. 
 
7.7. Decorridos o prazo de validade da Proposta sem convocação para a contratação, ficam os 
Licitantes liberados dos compromissos assumidos, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO-PA abrir negociação para manter o percentual proposto.  

 
7.7.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA poderá solicitar prorrogação do prazo de 

validade da Proposta por igual período, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido, 
entretanto, no caso de concordância, a Proposta não poderá ser modificada. 

 
7.7. A Prefeitura Municipal de Redenção-Pa poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores 

esclarecimentos sobre a composição dos percentuais propostos.  
 
8. DA HABILITAÇÃO  
8.1. Para a Habilitação no presente PREGÃO, o licitante deve apresentar no ENVELOPE Nº02, 

devidamente lacrado, documentação relativa a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação 
Técnica e Qualificação Econômico-Financeira através dos documentos seguintes:  
 
8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, arquivado no registro competente, devidamente atualizado, contendo todas as 
alterações ou a consolidação das mesmas. 
 
8.1.2. DA HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.  
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante e regularidade com 
a Seguridade Social- INSS, através de Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme Portaria conjunta 
RFB/PGNF nº 1.751/2014. 
 
b)Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, através da 

Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 
 
c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante, através da 
Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, Alvará – 
localização e Funcionamento e ISSQN – Imposto Sobre Serviço de qualquer Natureza. 
 
d) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço mediante Certificado de 
Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal. 
 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em relação a todos os 
estabelecimentos da empresa, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos da CNDT, nos termos 

do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de 
maio de 1943, instituída pela Lei nº. 12.440, de 07 de julho de 2011. 
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f) Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, expressa do licitante assinada pelo seu 

representante legal informando que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados com menos 
de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 
16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, 
podendo ser utilizado o Modelo no ANEXO V deste Edital. 

 
8.1.2.1. No caso de licitante pessoa jurídica, a exigência de regularidade fiscal, social e trabalhista de 

tributos federais deve abranger a matriz e a todos os demais tributos incidentes sobre o objeto para a 
filial que participar da licitação. 
 
8.1.2.2. A prova de regularidade com a Previdência Social do Contribuinte Individual – será efetuada 

mediante a apresentação da Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual – 
DRS-CI, expedida exclusivamente pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, conforme Portaria 
Conjunta RFB/PGNF nº 1.751/2014. 
 

8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Será exigida da CONTRATADA atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, através do qual fique comprovada a prestação de serviços pertinentes e 
compatíveis em características com o objeto desta licitação, com no mínimo as seguintes etapas – 
levantamento, cálculo, atualização, compensação e retificação da GFIP dos períodos compensados 
mês a mês, com cópia do protocolo de envio da retificação.  
 
b) Referente as verbas indenizatórias, apresentar cópia de sentença e acórdão do Poder Judiciário 

com decisão favorável. 
 
c) A futura contratada deverá comprovar que possui em seu quadro, na data de abertura da licitação 
colaboradores devidamente habilitados para cada natureza de serviço, devendo ser comprovado, no 
mínimo, a contratação de um Contabilista (c do art. 25 do Decreto-Lei Nº 9.295, de 27 de maio de 
1946.), Economista (Lei 1.411, de 13 de Agosto de 1951 e 6.012 de 3 de Janeiro e 1974) e um 
Advogado (OAB), com experiência em direito público com vínculo empregatício ou contratual de pelo 
menos 1 (um) ano, comprovado através de certidão do órgão respectivo. Deverá apresentar 
comprovante de contratação de vínculo profissional exclusivo por meio de contrato social, registro na 
carteira de trabalho e previdência social ou ficha de empregado, não se admitindo terceirização dos 
serviços especializados. 
 
d) No momento da Licitação, a empresa deverá apresentar e anexar pelo menos uma cópia de acórdão 
proferido pelo Poder Judiciário, acompanhado de certidão do respectivo trânsito em julgado, que tenha 
obtido decisão favorável da não incidência previdenciária das verbas indenizatórias dos serviços 
prestados pelo (s) profissional (is) jurídico (s) e intelectual (is) ligado (s) a empresa licitante no 
momento em que fora proferida a referida decisão. 
 
e) No momento da Licitação, a empresa deverá apresentar e anexar pelo menos uma cópia de acórdão 
proferido pelo Poder Judiciário, acompanhado de certidão do respectivo trânsito em julgado, que tenha 
obtido decisão favorável da incidência de RAT de acordo com a atividade preponderante exercida pelo 
órgão contribuinte, acórdão este decorrente de processo de responsabilidade do (s) profissional (is) 
jurídico (s) e intelectual (is) ligado (s) a licitante no momento em que fora proferida a referida decisão. 
 
f)Deverá juntar 1 (um) atestado de capacidade técnica comprovando que realizou os serviços de 
recuperação tributária na área previdenciária de RAT – Riscos no Ambiente de Trabalho e que 
contenham as etapas/fases de maior relevância: levantamento, cálculo, atualização, compensação e 
retificação de GFIP dos períodos compensados mês a mês e respectivos envios, além de 1 (um) 
atestado de capacidade técnica comprovando que realizou os serviços de recuperação tributária na 
área previdenciária de verbas indenizatórias e que contenham as etapas/fases de maior relevância: 
levantamento, cálculo, atualização e compensação e retificação da GFIP dos períodos compensados 
mês a mês e respectivos envios. 
 
8.1.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, mediante a 
obtenção dos índices econômicos previstos na alínea ”b” deste subitem. 
 
a1) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis assim apresentados: 
 
a1.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): publicados em Diário Oficial  ou  

publicados em jornal de grande circulação; ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
 
a1.2) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA.): por fotocópia do Livro Diário, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial 
da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente ou por fotocópia do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante.  
 
a1.3)  Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 

2006 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocópia do Livro 
Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em órgão equivalente ou por fotocópia do balanço e das 
demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 
domicilio do licitante. 
 
a1.4) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
 
a1.5) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contador 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
a1.6) As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº787, de 19 
de novembro de 2007, que institui a Escrituração Contábil Digital-ECD, para fins fiscais e 
previdenciários poderão apresentar o Balanço Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento do 
Livro Diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art.2º da citada Instrução 
quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança  emitida por 
entidade Credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas - Brasileiras-ICP-Brasil) nos termos da 
IN-RFB nº926, de 11 de março de 2009. 
 
b) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelo Índice de Liquidez Geral que deverá 
apresentar o valor mínimo igual ou superior a 01 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 

ILG = ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO  PRAZO    1,0           
         PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A  LONGO PRAZO 
 

ILC = ATIVO CIRCULANTE    1,0           
         PASSIVO CIRCULANTE   
 
b1) A fórmula deverá estar devidamente aplicada em memorial de cálculos juntado ao Balanço 
apresentado pelo licitante. Caso o memorial não seja apresentado, a Pregoeiro reserva-se o direito de 

efetuar os cálculos. 
 
b2) A empresa licitante que apresentar resultado Menor Que Um no Índice de Liquidez Geral (ILG), 
poderá comprovar a capacidade econômico-financeira da empresa através da demonstração de Capital 
Social ou Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo total 
estimado para a licitação. 
 
c) Visando salvaguardar o interesse público no caso de descumprimento do contrato pelo contratado 

escolhido em processo licitatório, a previsão legal verte do artigo 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 (Lei 
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de Licitações), portanto, como trata-se de um trabalho especializado e complexo, feito por uma equipe 
de profissionais com expertise e experiência comprovada, a licitante deverá comprovar um Capital 
social mínimo de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
 
d)Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, emitida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida há menos de 90 (noventa) dias de antecedência da 
data da apresentação da Proposta.  
 
8.2.Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de 
procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
8.3. As declarações e atestados exigidos neste Edital deverão estar emitidas em papel timbrado da 
empresa licitante, com identificação do signatário. 
 
8.4. É facultada a autenticação nas cópias das Certidões de Regularidade Fiscal apresentadas pelas 

licitantes cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma especifica.  
 
8.5. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
dúvida e julgar necessário. 
 
9. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO 
9.1. No dia e hora designados no Edital, a Pregoeiro dará abertura à Sessão Pública do certame 
informando aos presentes o objeto da licitação e os esclarecimentos sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos e, em seguida procederá ao credenciamento com o recebimento e análise dos documentos 
exigidos dos representantes das empresas.  
 
9.1.1. No ato do credenciamento os licitantes beneficiários do direito de preferência comprovarão esse 
direito de acordo com o enunciado no subitem 5.1 deste Edital.  
 
9.2. Após o credenciamento, o Pregoeiro declarará o número de licitantes e fará o recebimento dos 
Envelopes de Proposta e Documentos de Habilitação em separados. Em seguida procederá á abertura 
do Envelope nº. 01 Proposta, no seguinte desenvolvimento.  
 
9.2.1. Os percentuais serão lidos em voz alta e registrados em Quadro Anexo à Ata da Sessão, sendo 
as Propostas rubricadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes credenciados. 
 
9.2.2. As Propostas serão ordenadas na ordem crescente de percentual e verificadas sumariamente 

sua conformidade conforme Edital. Seguidamente serão selecionadas para a fase de lances, a 
Proposta de menor percentual e aquelas com valores superiores em até 10% (dez por cento) àquela de 
menor percentual, para que participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais e sucessivos.  
 
9.2.3. No caso de absoluta igualdade de percentuais de duas ou mais Propostas, o Pregoeiro realizará 
sorteio para definir a que dará o primeiro lance.  
 
9.2.4. Não havendo no mínimo três Propostas escritas de percentuais nas condições definidas no 

subitem 9.2.2. 
 
9.2.5a Pregoeiro selecionará as melhores Propostas, subsequentes, até o máximo de 03 (três), para 
que participem da fase de lances, quaisquer que sejam os preços, observando-se como limite o 
percentual máximo estabelecido para a licitação. 
 
9.2.6. Os licitantes selecionados para a fase de lances, serão convidados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais a partir do autor da Proposta selecionada de maior percentual, em ordem 
decrescente de valor.  
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9.2.7. Os lances serão sucessivos e verbais e anotados pelo Pregoeiro, devendo o licitante oferecer 

lance em valor inferior ao último ofertado.  
 
9.2.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último percentual por ele 
ofertado, para efeito de ordenação das Propostas. 
 
9.2.9. O encerramento da etapa competitiva de lances dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro os 

licitantes não manifestarem mais interesse em apresentar lances.  
 
9.2.10. Encerrada a fase de lances o Pregoeiro verificará a existência de licitante com direito de 
preferência, na forma definida neste Edital. 
 
9.2.11. Existindo beneficiário do direito de preferência, e se o valor da respectiva Proposta estiver no 

intervalo de até 5% (cinco por cento) superior ao percentual da Proposta classificada, será declarado 
empate fictício e ser-lhe-á permitido apresentar percentual inferior ao da Proposta classificada, de 
menor lance. 
 
9.2.12. Na fase de exame de conformidade da proposta, será verificada a aceitabilidade da primeira 
classificada quanto à conformidade do objeto apresentado com as especificações do edital e o valor 
estimado para a contratação.  
 
9.2.13. Se a Proposta de menor percentual estiver conforme as exigências editalícias, será declarada 
classificada e aberto o Envelope nº. 02 Habilitação da empresa proponente, procedendo-se ao seu 
exame. 
 
9.2.14. Se a Proposta de menor percentual não estiver conforme as exigências editalícias, o Pregoeiro 
desclassificará a Proposta e procederá ao exame da oferta subsequente, e, assim sucessivamente. 
 
9.2.15. Será sempre permitido o Pregoeiro negociar os percentuais visando aumentar as vantagens de 

obtenção de melhor percentual para Administração não podendo, entretanto, alterar o objeto ou 
condições de classificação e habilitação. 
 
9.2.16. Verificado o atendimento das exigências para a Habilitação na forma exigida no Edital, será o 
licitante declarado habilitado. 
 
9.2.17. Se o licitante classificado de menor lance for beneficiário do direito de preferência o exame da 
habilitação observará o direito de saneamento dos documentos de Regularidade Fiscal sendo-lhe 
concedido o prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, ou diretamente dez dias úteis para 
a regularização. 
 
9.2.18. Se o licitante for inabilitado, será selecionada a Proposta subsequente em ordem de percentual, 

verificando-se se existem outros licitantes com direito de preferência no mesmo intervalo, quando for o 
caso, procedendo-se em seguida ao exame de conformidade da proposta e sua aceitabilidade e a 
habilitação do proponente, e assim sucessivamente. 
 
9.2.19. O Pregoeiro consultará os licitantes presentes sobre a intenção de Recorrer do julgamento do 
presente Pregão. A ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito 
de recorrer. 
 
9.2.20. Havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro registrará na Ata o motivo e as 
razões procedendo da forma seguinte:  
 
a) resumirá a motivação do licitante recorrente registrando na Ata da sessão; 
 
b) informará aos licitantes a data de início da contagem do prazo para apresentação das razões de 

recurso caso os autos do processo licitatório não forem disponibilizados imediatamente para vista. 
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c) caso haja interesse do licitante recorrente na apresentação de suas razões de recurso informará aos 

demais licitantes que estes terão o mesmo prazo de três dias úteis para apresentar contrarrazões ao 
recurso correndo este na sequência do concedido ao licitante recorrente; 
 
d) informará aos licitantes o dia e hora que vencem os prazos de apresentação de razões e 
contrarrazões de recurso, registrando na Ata da Sessão.  
 
e) alertará aos licitantes se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos meramente 

protelatórios e as penalidades previstas para o caso. 
 
9.2.21. Decididos os recursos e verificada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará a licitação, encaminhando os autos para a contratação. 
 
9.2.2. Não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro encerrará a sessão lavrando a Ata 

circunstanciada procedendo em seguida a adjudicação do objeto ao licitante vencedor. 
 
9.2.23. Proclamado o vencedor do certame, fica este obrigado a apresentar no prazo de dois dias, 
contados do encerramento da Sessão, a Proposta adequada aos lances vencedores, como condição 
para adjudicação. O não atendimento ao prazo estabelecido decairá o direito à adjudicação sendo 
dada continuidade ao procedimento com o licitante remanescente.  
 
9.3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
9.3.1. O processo de julgamento das propostas será classificada pelo Pregoeiro, onde a licitante que 
apresentar proposta com menor percentual de honorários será a primeira classificada, e as demais que 
apresentarem propostas com percentuais até 10% dez por cento) superiores àquela. 
 
9.3.1.1. Não havendo pelo menos 3 (três) percentuais na condição definida no item anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores percentuais, até o máximo de 3 (três). No 
caso de empate nos percentuais, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 
do número de licitantes. 
 
9.3.1.2. Será vencedora do certame a empresa que oferecer o menor percentual de honorário sobre os 

valores recuperados do INSS ou sobre a redução da dívida perante o INSS, limitado ao percentual 
máximo de 20% (vinte por cento),  
9.3.1.3. As propostas e os lances deverão ser apresentados com no máximo uma casa após a vírgula 
(ex: xx,x%). 
 
9.3.2. Será desclassificada a Proposta que: 
a) cuja omissão das informações e especificações sobre o objeto ofertado inviabilize a sua análise em 
conformidade com as exigências do Edital.  
 
b) que não atenda às exigências deste Edital, especificamente aquelas contidas no Termo de 
Referência, ANEXO I e demais anexos deste Edital. 
 
c) que apresente percentuais manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ser demonstrado a sua viabilidade através de documentação solicitada pelo Pregoeiro 
admitindo-se, planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA e contrato, ainda que em execução, com percentuais semelhantes. 
 
d) que apresentem percentuais acima do máximo estabelecido para a licitação, constante da Planilha 

Orçamentária anexa a este Edital.  
 
9.3.3.  Antes da desclassificação da Proposta por percentual acima do máximo estabelecido o 
Pregoeiro, poderá negociar com o licitante a redução do seu percentual, caso obtenha êxito na 
negociação o valor da Proposta será readequado devendo o representante do licitante rubricar 
novamente a Proposta, registrando-se o fato na Ata da Sessão.  
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9.3.4. O licitante que ofertar percentual supostamente inexequível e que não demonstre posteriormente 

a sua exequibilidade, sujeitar-se-á às penalidades administrativas pela não-manutenção da Proposta, e 
nesse caso o Pregoeiro retomará a sessão com os licitantes remanescentes. 
 
9.3.5. Quando todas as Propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de oito 
dias úteis para a apresentação de novas Propostas, respeitando o direito do licitante de recorrer no ato 
da desclassificação. 
 
 
9.4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  
9.4.1. O julgamento da Habilitação terá início com a verificação da adequação dos documentos com as 
exigências do Edital.  
 
9.4.2. Será proclamado habilitado o licitante que apresentar todos os documentos exigidos no edital e 

inabilitado aquele que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou os apresentarem de 
forma irregular, com exceção dos licitantes beneficiários do direito de preferência.  
 
9.4.3. Se o licitante beneficiário do direito de preferência não apresentar a documentação referente à 

Regularidade Fiscal no prazo estabelecido implicará na decadência do direito à contratação, sendo o 
mesmo proclamado inabilitado e selecionada a Proposta subsequente em ordem de percentual dos 
outros licitantes com direito de preferência, se houver.  
 
9.4.4. Se o licitante beneficiário do direito de preferência apresentar a documentação regular no prazo 
estabelecido, o objeto da licitação será a ele adjudicado.  
 
9.4.5. Se todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de oito dias úteis 

para a apresentação de novos envelopes de documentação que ensejou sua inabilitação, respeitando 
o direito do licitante de recorrer no ato da inabilitação.  
 
9.4.6. Não sendo apresentados novos documentos no prazo estabelecido, o Pregoeiro dará 

prosseguimento ao certame licitatório passando para a fase de recurso. 
 
9.4.7. Após a entrega dos documentos de habilitação não será permitida a substituição ou 
apresentação de documentos, salvo quando a critério do Pregoeiro se tratar de esclarecimentos sobre 
dubiedades ou manifestos erros materiais. 
 
9.4.8. A eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos da Habilitação acarretará a inabilitação do 
licitante em face do não saneamento das falhas verificadas pelo Pregoeiro. 
 
9.4.9. Os Envelopes de habilitação dos demais licitantes permanecerão sob a guarda do Pregoeiro pelo 

prazo de 30 (trinta) dias após a homologação da Licitação ou, até o início da prestação do seu objeto 
pelo licitante Contratado, sob pena de inutilização dos mesmos.  
 
10. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
10.1. Após o julgamento da licitação com a proclamação do vencedor, os licitantes presentes na 
Sessão Pública poderão manifestar o interesse em recorrer, devendo a manifestação ser imediata, 
expressa e motivada, sob pena de decadência do direito de recorrer. 
 
10.1.1. Caracteriza-se a renúncia do direito em recorrer quando o licitante presente e credenciado 
expressamente declina do direito, se consultado se mantém silente; se está ausente à sessão e não 
indica representante na fase de credenciamento da sessão. 
 
10.2. A síntese da manifestação do Recurso será lavrada na Ata da Sessão, sendo concedido ao 
licitante Recorrente o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do Recurso, ficando 
os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, em igual prazo, contado a partir 
do término do prazo do Recorrente sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos na Comissão de 
Licitação.  
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10.3. O Recurso será dirigido ao Pregoeiro, devidamente protocolado no Núcleo de protocolo da 

Prefeitura Municipal de Redenção-Pa com cópia entregue na Comissão de Licitação do município. 
 
10.4. Recebido o Recurso, o Pregoeiro, reconsiderando ou não sua decisão, o encaminhará 
devidamente informado, à consideração do Pregoeiro que proferirá o julgamento. 
 
10.5. Após julgamento do Recurso, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará a licitação, encaminhando os autos para a contratação. 

 
10.6. Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto ao 

licitante vencedor. 
 
10.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO  
11.1. Declarado o vencedor e não havendo manifestação de Recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto 
ao licitante vencedor e seguidamente encaminhará os autos ao Prefeito Municipal para apreciação e 
decisão podendo este homologar o resultado e ordenar a sua publicação na imprensa oficial ou 
desaprovar, no caso de ilegalidade, motivando a decisão e ordenando a correção do procedimento com 
reabertura da respectiva fase viciada retornando-se, a partir de então, o seguimento dos trabalhos. 
 
12. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO  
12.1. A Prefeitura Municipal de Redenção se reserva ao direito de, com base no art. 109 da Lei 

8.666/93, revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado e, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, em ambos os casos 
baseado em Parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla 
defesa, nos prazos estabelecidos nos referidos atos. 
 
12.2.  A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este 

houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente 
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe 
deu causa. 
 
12.3. A Autoridade Superior poderá ainda declarar extinto o processo licitatório quando exaurida sua 
finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente, 
assegurando-se aos interessados o contraditório e a ampla defesa.  
 
12.4. Em decisão na qual não se evidencie lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos 
que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REDENÇÃO-PA. 
 

13. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO  
13.1. Após a Homologação, o licitante adjudicatário será convocado para no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis contados da convocação, comparecer à Procuradoria Geral da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA para a assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota 

de Empenho, sob pena de decair o direito à Contratação sem prejuízo de aplicação das sanções, 
conforme Lei 8.666/93. 
 
13.1.1. O prazo de vigência do presente Contrato é 12 (doze) meses contados da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. 
 
13.1.2. O prazo para a assinatura do Contrato estabelecido no subitem 13.1 poderá ser prorrogado por 
igual período quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA nas condições estabelecidas 
neste Edital. 
 
13.1.3. Se o adjudicatário não atender à convocação no prazo e condições estabelecidos a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA providenciará a aplicação das penalidades cabíveis 

garantindo a ampla defesa e o contraditório. Nesse caso poderá convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, retornando os autos ao Pregoeiro para que retome a Sessão do Pregão ou 
ainda revogar a licitação, observando as regras dispostas na Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93. 
 
13.2. Para a assinatura do instrumento contratual, a empresa adjudicatária será representada por sócio 
que tenha poderes de administração, apresentando o contrato social da empresa e suas alterações, ou 
por procurador com poderes específicos, conforme procuração apresentada na ocasião.  
 
13.3. Imediatamente após a assinatura do instrumento contratual, o Contratado deverá apresentar ao 
Gestor do Contrato, o preposto que irá representá-lo na execução do ajuste.  
 
13.4. Constam das cláusulas da Minuta do Contrato, ANEXO VII deste Edital as condições e os demais 

elementos necessários à execução do seu objeto, tais como: valor, prazos, condições de pagamento, 
condições de recebimento, fiscalização, gestão do contrato, responsabilidades das partes, sanções, 
dotação orçamentária e tudo o mais relacionado com o objeto da contratação. 
 
14. DO REGIME DE EXECUÇÃO: FORMA, CONDIÇÕES E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS.  

15.1.  A contratada prestará os serviços licitados através de procedimento administrativo/judicial, 
competindo-lhe todos os atos necessários a propositura da demanda, incluindo cálculos, elaboração de 
peças, pareceres, deslocamentos, diárias, e outros, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias da 
assinatura do contrato, para ingresso do procedimento administrativo, compreendendo os seguintes 
serviços: 
 
14.1.1. Da Avaliação, Levantamento e Compensação: 
 

a) Analisar se já foi realizada compensação tributária que tenha identidade com o objeto deste 
Termo. 
 
b) Efetuar pesquisa junto as Diretorias de Recursos Humanos e Finanças da Prefeitura Municipal 
de Redenção-Pa, para identificar se houve o recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes 
sobre verbas indenizatórias; 
 
c) Avaliar possível redução tributária referente à contribuição denominada RAT (Riscos Ambientais 
do Trabalho);  
 

d) Prestar serviços de levantamento dos valores pagos pela Prefeitura Municipal de Redenção-Pa 
ao INSS e Instituto de Previdência Próprio, e, após, atualizá-los; 
 
e) Apontar os períodos ainda recuperáveis com a devida elaboração técnica de cálculo dos dados 
levantados, detalhando os valores mês a mês com a devida correção pelos índices oficiais; 
 

f) Auxiliar a Execução da Compensação mensal no setor competente da Prefeitura Municipal de 
Redenção-Pa, acessando os respectivos Programas da SEFIP e CONECTIVIDADE SOCIAL da Caixa 
Econômica Federal a fim de informar os valores eventualmente compensados e a compensar nas suas 
respectivas competências, conforme o caso; 

 

g) Efetuar estudo sobre a possibilidade de redução do débito da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO-PA perante o INSS, apontando soluções e providências no sentido de reduzir o referido 
passivo.  
 
14.1.2. Do ingresso das ações judiciais competentes: 
  

a) Ingressar com as respectivas ações judiciais, no tocante a recuperação de contribuições 
previdenciárias recolhidas indevidamente sobre verbas indenizatórias, a fim de resguardar a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA de inconvenientes como a não expedição de CND e 

garantir a ingresso da receita pela não prescrição, a não aplicação dos limitadores impostos à 
compensação e a não retenção das cotas do FPE - Fundo de Participação do Estado, sem que haja 
constituição definitiva do Crédito Tributário.  
 
b) Já em relação ao RAT (Riscos Ambientais do Trabalho), após a avaliação de possível redução 
tributária, ajuizar ações, objetivando a readequação da alíquota praticada pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA de 2%, de acordo com a atividade preponderante exercida, e, 

consequentemente, a restituição do que já foi recolhido indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos.  
 

c) Realizar os levantamentos, minutas de peças judiciais, requerimentos, planilhas e todos os 
demais documentos necessários à recuperação do INSS recolhido indevidamente, para que a possa 
legalmente requerer o devido ressarcimento.   
 
15. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO  
 
15.1. Após a homologação da licitação o licitante adjudicatário será convocado para no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis contados da convocação, comparecer à Procuradoria Geral da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, para a assinatura do Contrato e recebimento da Nota de Empenho, 
sob pena de decair o direito à Contratação sem prejuízo de aplicação das sanções previstas no art. 81 
da lei nº 8.666/93.  
 
15.1.1. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período quando 
solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. 
 
15.1.2. Se o adjudicatário não atender à convocação no prazo e condições estabelecidos a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA providenciará a aplicação das penalidades cabíveis 

garantindo a ampla defesa e o contraditório. Nesse caso poderá convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, retornando os autos o Pregoeiro para que retome a Sessão do Pregão ou 
ainda revogar a licitação, observando as regras dispostas na Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93. 
 
15.1.3. A assinatura do contrato fica condicionada a verificação da regularidade da habilitação jurídica, 

fiscal, e trabalhista, e se for o caso a técnica e econômico-financeira, se for o caso.   
 
15.1.4. Para a assinatura do contrato, a empresa adjudicatária será representada por sócio que tenha 
poderes de administração, apresentando o documento que comprove esses poderes ou por procurador 
com poderes específicos, conforme procuração apresentada na ocasião.  
 
15.2. Constam da Minuta do Contrato, ANEXO VII deste Edital as Cláusulas que definem as condições 
e os demais elementos necessários à execução do seu objeto, tais como: valor, prazos, condições de 
pagamento, condições de recebimento, fiscalização, gestão do contrato, responsabilidades das partes, 
sanções, dotação orçamentária, rescisão, sanções e tudo o mais relacionado com o objeto da 
contratação. 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1. Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão á conta da Dotação 

Orçamentária do exercício vigente, abaixo declinado:  
 
10 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
04.122.1203.2012 – FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS 
10 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 
04.122.1203.2124 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
3.3.90.35.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das Propostas, o município, se julgar 
necessário, poderá adiar a sessão de abertura do certame por razões administrativas e ainda modificar 
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o Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da Proposta. 
 
17.2. O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos devendo promover o 
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos na Ata circunstanciada da 
Sessão.  
 
18. DO FORO  
18.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de 
Redenção PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Redenção 09 de Janeiro de 2018. 

 
 
 
.  

Wilmar Marinho Lima 
Pregoeiro 

Port. n° 010/2017 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2018 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A contratação de empresa especializada, de notório conhecimento intelectual, para a prestação 
dos serviços de Consultoria e Assessoria Administrativa/Judicial, nos termos da legislação vigente, 
para que proceda com um estudo detalhado dos recolhimentos tributários relativos a área de pessoal 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, visando verificar se existem recolhimentos 
superiores ao devido, procedendo as avaliações, justificativas, acompanhamentos, efetuando 
levantamento de dados, auditoria desses dados, apontando com precisão os possíveis valores pagos 
indevidamente e consequentemente proceder a compensação com tributos da mesma espécie, em que 
esse Poder paga mensalmente ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, bem como a análise de 
possibilidade de redução  do débito da municipalidade perante o INSS por fim, a abertura de processo 
para a recuperação judicial dos referidos valores. 
 
2. JUSTIFICATIVA E EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
2.1. Esta PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA é conhecedora de que, de acordo com a 

Constituição Federal nos termos do art. 201, §º 11, da CF/88 (Os ganhos habituais do empregado, a 
qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente 
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei), que somente as parcelas incorporáveis ao 
salário do servidor é que devem sofrer a incidência da contribuição previdenciária. 
 
2.2. Sabemos que a legislação federal determinou o enquadramento da alíquota RAT – Riscos 
Ambientais no Trabalho – pela atividade econômica preponderante da empresa, conforme o disposto 
no artigo 202 do Decreto nº 6.042 de 12/02/2007 e Instrução Normativa 1.080/10, artigo 72, §1º, inciso 
I, “c” e “d”, e não de forma generalizada, como é o caso nesta Prefeitura, e que embora exerça 
atividades de administração pública, tem como preponderância outras atividades consideradas na 
classificação de risco leve, ou seja, podendo-se aplicar a alíquota de 1% (um por cento) ao RAT 
(Riscos Ambientais no Trabalho). 
 
2.3. Dessa forma, observamos que nas verbas indenizatórias, de acordo com recentes decisões 
judiciais, não há incidência de contribuição social e a alíquota praticada para o recolhimento do RAT 
pode estar em desacordo com os preceitos legais, já que seu recolhimento pode estar sendo superior a 
aquele realmente devido, por esse motivo, um estudo se faz necessário. 
 
2.4. Por isso, é evidente que este Município tem recursos a recuperar junto ao INSS. Desde então, o 
INSS não tomou nenhuma medida para devolver os recursos recebidos indevidamente, tenha ainda a 
possibilidade de reduzir o débito perante aquele instituto. 
 
2.5. Desse modo, é muito possível que a municipalidade detenha Dinheiro Público a recuperar junto a 
aquele instituto de previdência oficial. Todavia não há nos quadros de servidores da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA profissionais ou técnicos que possam efetuar tal procedimento, 
primeiro porque não é uma atividade fim, e sim atividade meio, segundo, porque todo o contexto é uma 
mescla de técnico e jurídico, envolvendo pelo menos quatro setores desta PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REDENÇÃO-PA: Jurídico, Contabilidade, Setor de Pessoal e Finanças, além do que o corpo 

técnico existente já está sobrecarregado de afazeres administrativos e jurídicos e não dispõe de todo 
tempo e de todo o conhecimento para a realização do objeto. 
 
2.6. Sabendo da sua complexidade, mas reconhecendo a importância e o dever de zelar pela receita 
da Prefeitura Municipal de Redenção-Pa, inclusive na Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos 
solicitando por meio deste a seleção de empresa especializada, de notório conhecimento intelectual 
para que proceda com as devidas avaliações, justificativas e acompanhamentos. 
 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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3.1. A norma legal para o procedimento dessa contratação é Licitação respaldada na Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, que disciplina as Licitações e Contratos Administrativos. 
 
 
4. DAS ATIVIDADES / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:  
4.1. Da Avaliação, Levantamento e Compensação: 

 
a)Analisar se já foi realizada compensação tributária que tenha identidade com o objeto deste Termo. 
 
b)Efetuar pesquisa junto as Diretorias de Recursos Humanos e Finanças da Prefeitura Municipal de 
Redenção-Pa, para identificar se houve o recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes 
sobre verbas indenizatórias; 
 
c)Avaliar possível redução tributária referente à contribuição denominada RAT (Riscos Ambientais do 
Trabalho);  
 

d)Prestar serviços de levantamento dos valores pagos pela Prefeitura Municipal ao INSS e Instituto de 
Previdência Próprio, e, após, atualizá-los; 
 
e)Apontar os períodos ainda recuperáveis com a devida elaboração técnica de cálculo dos dados 
levantados, detalhando os valores mês a mês com a devida correção pelos índices oficiais; 
 

f)Auxiliar a Execução da Compensação mensal no setor competente da, acessando os respectivos 
Programas da SEFIP e CONECTIVIDADE SOCIAL da Caixa Econômica Federal a fim de informar os 
valores eventualmente compensados e a compensar nas suas respectivas competências, conforme o 
caso; 
 
g)Efetuar estudo sobre a possibilidade de redução do débito da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO-PA perante o INSS, apontando soluções e providências no sentido de reduzir o referido 
passivo.  

 
4.2. Do ingresso das ações judiciais competentes:  

h)Ingressar com as respectivas ações judiciais, no tocante a recuperação de contribuições 
previdenciárias recolhidas indevidamente sobre verbas indenizatórias, a fim de resguardar a Prefeitura 
Municipal de inconvenientes como a não expedição de CND e garantir a ingresso da receita pela não 
prescrição, a não aplicação dos limitadores impostos à compensação e a não retenção das cotas do 
FPM - Fundo de Participação dos Municípios , sem que haja constituição definitiva do Crédito 
Tributário.  
 
i)Já em relação ao RAT (Riscos Ambientais do Trabalho), após a avaliação de possível redução 
tributária, ajuizar ações, objetivando a readequação da alíquota praticada pelo município  de 2%, de 
acordo com a atividade preponderante exercida, e, consequentemente, a restituição do que já foi 
recolhido indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos.  
 
j) Realizar os levantamentos, minutas de peças judiciais, requerimentos, planilhas e todos os demais 
documentos necessários à recuperação do INSS recolhido indevidamente, para que a possa 
legalmente requerer o devido ressarcimento.   
 
5. DO VALOR ESTIMADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. O valor estimado para contratação dos serviços será no percentual de até 20% (vinte por cento) do 

valor arrecadado/recuperado/compensado ou da redução do débito perante o INSS, conforme a 
porcentagem contratada. 
 
5.2. No percentual estão inclusos todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das 
obrigações decorrentes deste Termo de Referência. 
 
5.3. Após os valores recuperados estarem nos cofres da Prefeitura Municipal de Parauapebas, ou da 
redução do débito ser reconhecida pelo INSS, será aplicado o percentual contratado, com o seu 
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resultado pago a vista pela prestação dos serviços, após a emissão da respectivo relatório e nota fiscal 
expedida pela Contratada. 
 
6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
6.1. A empresa será contratada por 12 meses prorrogáveis por iguais períodos. 
 
7. DA GARANTIA CONTRATUAL 
7.1. A garantia consiste no compromisso da licitante contratada em efetuar as correções possivelmente 
necessárias no levantamento realizado, ficando desde já acordado que tais correções poderão ser 
solicitadas a qualquer momento até a efetiva recuperação dos valores ou trânsito em julgado da ação 
judicial. 
 
 
8. DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 

8.1. O processo de julgamento das propostas será classificada pelo Pregoeiro, onde a licitante que 
apresentar proposta com menor percentual de honorários será a primeira classificada, e as demais que 
apresentarem propostas com percentuais até 10% superiores àquela. 
 
8.2. Não havendo pelo menos 3 (três) percentuais na condição definida no item anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores percentuais, até o máximo de 3 (três). No 
caso de empate nos percentuais, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 
do número de licitantes. 
 
8.3. Será vencedora do certame a empresa que oferecer o menor percentual de honorário sobre os 
valores recuperados do INSS, ou de redução de débitos perante o INSS, limitado ao percentual 
máximo de 20% (vinte por cento). 
 8.4. As propostas e os lances deverão ser apresentados com no máximo uma casa após a vírgula (ex: 
xx,x%). 
 
9. REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.1. Visando salvaguardar o interesse público no caso de descumprimento do contrato pelo contratado 
escolhido em processo licitatório, a previsão legal verte do artigo 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 (Lei 
de Licitações), portanto, como trata-se de um trabalho especializado e complexo, feito por uma equipe 
de profissionais com expertise e experiência comprovada, a licitante deverá comprovar um Capital 
social mínimo de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS, DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
10.1. Não será permitida a participação na licitação de pessoas físicas ou jurídicas, reunidas em 
consórcio e ainda daquelas que estejam cumprindo suspensão temporária ou tenham sido 
declaradas inidôneas pela Administração Pública.  
 
10.2. Será exigida da CONTRATADA atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, através do qual fique comprovada a prestação de serviços pertinentes e 
compatíveis em características com o objeto deste Termo, com no mínimo as seguintes etapas – 
levantamento, cálculo, atualização, compensação e retificação da GFIP dos períodos compensados 
mês a mês, com cópia do protocolo de envio da retificação.  
 
10.3. Referente as verbas indenizatórias, apresentar cópia de sentença e acórdão do Poder 
Judiciário com decisão favorável. 
 
10.4. A futura contratada deverá comprovar que possui em seu quadro, na data de abertura da licitação 
colaboradores devidamente habilitados para cada natureza de serviço, devendo ser comprovado, no 
mínimo, a contratação de um Contabilista (c do art. 25 do Decreto-Lei Nº 9.295, de 27 de maio de 
1946.), Economista (Lei 1.411, de 13 de Agosto de 1951 e 6.012 de 3 de Janeiro e 1974) e um 
Advogado (OAB), com experiência em direito público com vínculo empregatício ou contratual de pelo 
menos 1 (um) ano, comprovado através de certidão do órgão respectivo. Deverá apresentar 
comprovante de contratação de vínculo profissional exclusivo por meio de contrato social, registro na 



 
 

 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 
 
 

25 

carteira de trabalho e previdência social ou ficha de empregado, não se admitindo terceirização dos 
serviços especializados. 
 
10.5. No momento da Licitação, a empresa deverá apresentar e anexar pelo menos uma cópia de 
acórdão proferido pelo Poder Judiciário, acompanhado de certidão do respectivo trânsito em julgado, 
que tenha obtido decisão favorável da não incidência previdenciária das verbas indenizatórias dos 
serviços prestados pelo (s) profissional (is) jurídico (s) e intelectual (is) ligado (s) a empresa licitante no 
momento em que fora proferida a referida decisão. 
 
10.6. No momento da Licitação, a empresa deverá apresentar e anexar pelo menos uma cópia de 
acórdão proferido pelo Poder Judiciário, acompanhado de certidão do respectivo trânsito em julgado, 
que tenha obtido decisão favorável da incidência de RAT de acordo com a atividade preponderante 
exercida pelo órgão contribuinte, acórdão este decorrente de processo de responsabilidade do (s) 
profissional (is) jurídico (s) e intelectual (is) ligado (s) a licitante no momento em que fora proferida a 
referida decisão. 
10.7. Deverá juntar 1 (um) atestado de capacidade técnica comprovando que realizou os serviços de 
recuperação tributária na área previdenciária de RAT – Riscos no Ambiente de Trabalho e que 
contenham as etapas/fases de maior relevância: levantamento, cálculo, atualização, compensação e 
retificação de GFIP dos períodos compensados mês a mês e respectivos envios, além de 1 (um) 
atestado de capacidade técnica comprovando que realizou os serviços de recuperação tributária na 
área previdenciária de verbas indenizatórias e que contenham as etapas/fases de maior relevância: 
levantamento, cálculo, atualização e compensação e retificação da GFIP dos períodos compensados 
mês a mês e respectivos envios. 
 
 

Redenção-Pa, 09 de Janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

Wilmar Marinho Lima 
Pregoeiro 

Port. n° 010/2017 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2018 

 
ANEXO II 

 
 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 
 

 
Á  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA   
 
 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 
 
 

Prezados Senhores,  
 
 

A empresa (razão social do licitante) com endereço na ______, inscrita no CNPJ/MF sob nº___ pelo 
seu representante legal infra-assinado, vem credenciar o(a) Sr.(a)_____portador(a) do RG nº_____ e 
do CPF nº ___ para, na qualidade de representante legal da empresa, participar da licitação instaurada 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA , na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº.001/2018, cujo objeto trata _______ outorgando-lhe poderes para em nome da Empresa________ 

participar da presente Licitação podendo para tanto requerer, concordar, ofertar lances, interpor e 
desistir de Recursos, assinar a Ata e demais atos decorrentes do procedimento, enfim praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame licitatório.  
 
 

Local, data e assinatura.  
 (nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2018 

 
ANEXOIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 
 
 
 
 
Á  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA  
 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

 

 
A empresa ______________ estabelecida na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob nº___, pelo 
seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto na Lei 8.666/93 DECLARA sob as 
penalidades da Lei que em conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos para 
Habilitação no PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018, portanto, apto a participar do certame licitatório. 
 
 
 

Local, data e assinatura.  
 (nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2018 

 

ANEXO IV 

MODELO CARTA PROPOSTA 
 
Á  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA  
 
 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018 

 
Prezados Senhores,  
 
1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais aplicados ao Pregão Presencial nº 
001/2018, especialmente os da Lei 10.520/2002 e Leis 8.666/93 e assim como as Cláusulas constantes 
do Edital. 
 
2. Propomos à Prefeitura Municipal de Redenção-Pa – o valor total de R$_(_)para os serviços objeto 
do Pregão Presencial nº, obedecendo as especificações e condições definidas no TERMO DE 
REFERÊNCIA, ANEXO I do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:   

 
a)Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado.  

 
b)Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto e prestar os serviços de instalação 

nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta.  
 
c) Declaramos que nos percentuais propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, incidentes sobre 
os serviços a serem executados, conforme Planilhas Orçamentária, anexas à esta Proposta. 
 
3. O prazo de validade desta Proposta é de ____(...)dias a contar da data da sua entrega. 
 
4.Comprometemos a executar os serviços objeto desta licitação no pelo de 12 (doze) meses contados 
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por mais um ano. 
 
5. O pagamento do valor devido à aquisição de produtos será efetuado em moeda corrente nacional, 

no prazo máximo de 30 (trinta) mediante apresentação da Fatura/Nota Fiscal e do termo de 
Recebimento Definitivos devidamente atestados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA   

.  
 
Dados da Empresa: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Endereço, CEP. 
Cidade. Estado. Telefone, Fax, (se houver) Celular, (se houver). Banco (nome e nº), Agência (nome e 
nº) Conta Corrente nº.  

 
 
 

Local, data e assinatura. 
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação) 

 

 

 



 
 

 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 
 
 

29 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.001/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2018 

 

ANEXO V  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVOS 

 

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA   

 

DATA DA 

APRESENTAÇÃO 

__/___/___ PREGÃO PRESENCIAL Nº  

OBJETO DA LICITAÇÃO: 

EMPRESA PROPONENTE:  

OBJETO DA LICITAÇÃO:  

ITEM MATERIAL  
PERCENTUAL 

MÁXIMO 
ESTIMADO 

01 

DAS ATIVIDADES / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:  
1. Da Avaliação, Levantamento e Compensação: 

 

a) Analisar se já foi realizada compensação tributária que tenha identidade 

com o objeto deste Termo. 

b) efetuar pesquisa junto as Diretorias de Recursos Humanos e Finanças da 

Prefeitura Municipal de Redenção-Pa, para identificar se houve o 

recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas 

indenizatórias; 

c) avaliar possível redução tributária referente à contribuição denominada 

RAT (Riscos Ambientais do Trabalho);  

d) prestar serviços de levantamento dos valores pagos pela Prefeitura 

Municipal de Redenção-Pa ao INSS e Instituto de Previdência Próprio, e, 

após, atualizá-los; 

e) apontar os períodos ainda recuperáveis com a devida elaboração técnica 

de cálculo dos dados levantados, detalhando os valores mês a mês com 

a devida correção pelos índices oficiais; 

f) auxiliar a Execução da Compensação mensal no setor competente da 

Prefeitura Municipal de Redenção-Pa, acessando os respectivos 

Programas da SEFIP e CONECTIVIDADE SOCIAL da Caixa Econômica 

Federal a fim de informar os valores eventualmente compensados e a 

compensar nas suas respectivas competências, conforme o caso; 

g) Efetuar estudo sobre a possibilidade de redução do débito da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA perante o INSS, 

apontando soluções e providências no sentido de reduzir o referido 

passivo 

2. Do ingresso das ações judiciais competentes:  

a) Ingressar com as respectivas ações judiciais, no tocante a recuperação 

de contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente sobre verbas 

indenizatórias, a fim de resguardar a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

20% (vinte por 
cento) 
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REDENÇÃO-PA de inconvenientes como a não expedição de CND e 

garantir a ingresso da receita pela não prescrição, a não aplicação dos 

limitadores impostos à compensação e a não retenção das cotas do FPM 

- Fundo de Participação do Município, sem que haja constituição definitiva 

do Crédito Tributário.  

b) Já em relação ao RAT (Riscos Ambientais do Trabalho), após a avaliação 

de possível redução tributária, ajuizar ações, objetivando a readequação 

da alíquota praticada pelo município de 2%, de acordo com a atividade 

preponderante exercida, e, consequentemente, a restituição do que já foi 

recolhido indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos.  

c) Realizar os levantamentos, minutas de peças judiciais, requerimentos, 

planilhas e todos os demais documentos necessários à recuperação do 

INSS recolhido indevidamente, para que a possa legalmente requerer o 

devido ressarcimento.   

 

 
Para os serviços constantes no objeto desta licitação propomos o valor de 20% (vinte por 
cento), correspondendo R$ 0,20 (vinte centavos) a cada REAL ($) recuperado. 

 
Local, data e assinatura. 

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2018 

 
ANEXO VI 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR. 
 

 
Á  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA   
 
 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018 
 

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa (razão social do licitante) com endereço na ______, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº_____ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, Sr.(A)_______________portador(a) da 
cédula de identidade Nº _________e do CPF Nº _____________ sob pena de submeter-se à 
aplicação das sanções definidas na Lei nº 8.666/93, DECLARAR, para fins do disposto no inciso II do 
art.56 da citada Lei, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menores com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer 
empregado menor de 16(dezesseis) anos. 

 

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  

Observação: Preencher a ressalva acima, caso empregue menor na condição de “menor aprendiz”. 

 
 

Local, data e assinatura. 
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2018 

 
ANEXO –VII 

MINUTA DO CONTRATO  
 

CONTRATO Nº________/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
_______________________________________N
A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA  
E A EMPRESA_____.  

 
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, na ____inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº__a0 seguir 
denominada simplesmente CONTRATANTE __, neste ato representada por seu Prefeito ___, inscrito 
no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o nº__ e RG nº __e a empresa ___, com sede em 
__inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº_, a 
seguir denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu_, inscrito no 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o nº--, portador do RG. nº _na presença das testemunhas 
abaixo nomeadas acordam em assinar o presente Contrato para  prestação de serviços de 
recuperação tributária, consultoria e assessoria administrativa/judicial, destinados à Prefeitura 
Municipal de Redenção-Pa, decorrente do Processo Administrativo nº 001/2018 que originou a 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº.001/2018, mediante as Cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de recuperação tributária, consultoria e assessoria administrativa/judicial, destinados à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, adequados à execução dos trabalhos da 
CONTRATANTE, localizado na sua sede, sito na Rua, nesta cidade, nas condições definidas no 
Termo de Referência, ANEXO I do Edital do Pregão Presencial Nº. 001/2018 e na Proposta da 
CONTRATADA, partes integrantes e inseparáveis deste Contrato, independente de transcrição.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
2.1. O valor total deste CONTRATO é de R$ 0,xx(____ centavos) para cada Real 
recuperado/compensado, estando inclusas todas as despesas de natureza tributária, fiscal, que 
incidirem sobre o objeto deste Contrato, não podendo a CONTRATADA pleitear nenhum outro 
pagamento à CONTRATANTE. 

 
2.2. O valor deste Contrato não sofrerá reajuste consoante dispõem as Leis nºs 7.730/89 e 10.192, de 

14/02/2001. 
 
2.3. Os percentuais iniciais do Contrato somente poderão ser reajustados, após a periodicidade 
mínima de um ano, consoante dispõe Lei n.º 10.192, de 14/02/2001 e desde que devidamente 
comprovada à variação dos custos dos percentuais contratados.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão á conta da Dotação 

Orçamentária do exercício vigente, abaixo declinado:  
 
10 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
04.122.1203.2012 – FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS 
10 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 
04.122.1203.2124 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
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3.3.90.35.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VINCULAÇÃO  
4.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos 
documentos abaixo discriminados que integram o Processo Administrativo nº. 001/2018-
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA e que são partes integrantes deste instrumento, 

independente de transcrição: 
 
a) Edital do Pregão Presencial nº. 
 
b) Proposta da CONTRATADA e demais documentos por ela firmados no procedimento da licitação. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
5.1. Na interpretação do presente Contrato aplicam-se:  
a) Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
b) Nos preceitos de Direito Público.  
 
c) Supletivamente, nos Princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado. 
 
d)Nos casos omissos a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 02 de julho de 2002 e 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais normas regulamentares aplicadas á matéria. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 
6.1.O prazo de vigência do Contrato a ser firmado com a empresa vencedora será de 12 (doze) 
meses a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do 
Art. 57, da Lei 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS PRAZOS  
 
7.1. A CONTRATADA deverá obedecer, para a execução do objeto deste Contrato, aos seguintes 
prazos: 
 
a)A prestação do serviço deve se iniciar em, no máximo, 05 (cinco) dias após a entrega da Ordem de 
Serviço; 
 
b) O prazo de prestação do serviço poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas nos incisos na Lei 
nº 8.666/93; 
 
c) O não cumprimento dos prazos estipulados sujeitará ao prestador dos serviços vencedor às 
normas dos artigos 64 e 81 da Lei 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o 
valor adjudicado; 
 
d) O serviço será recebido, provisoriamente, pelo Fiscal do Contrato, para efeito de posterior 
verificação, e, definitivamente, após verificação da conformidade e consequente aceitação, ocorrendo 
no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, consoante dispõe a Lei nº8. 666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA JORNADA DE TRABALHO 
8.1. De segundas às sextas-feiras: de 08h00min às 12h00min horas e de 14:00 às 18:00 horas, o que 
será previamente comunicado pela Diretoria, através da Supervisão Administrativa.  
 
CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA CONTRATUAL  
9.1. Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA 
deverá apresentar, contrato social com capital social de R$ 600,000,00 (seiscentos mil reais) ou mais, 
sob pena de rescisão. 
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CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
10.1. A CONTRATADA além das obrigações definidas no Edital e no Termo de Referência anexo a 
ele, obriga-se a: 

 
a) Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, 

de modo que os mesmos sejam realizados com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e 

exclusiva responsabilidade;  

b) Gerenciar e manter, com recursos e meios próprios, as pessoas prestadoras de serviços no 

LICITADO;  

c) Iniciar as atividades no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do início de vigência do 

contrato;  

d) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, observando 

fielmente a legislação aplicável quando de sua contratação;  

e) Manter os empregados, durante o horário de trabalho nas dependências do LICITADO, 

devidamente identificados;  

f) Manter disciplina nos locais dos serviços, substituindo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela 

contratante;  

g) Cumprir e fazer cumprir por seus empregados as normas e regulamentos disciplinares do 

LICITADO, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes;  

h) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo LICITADO quanto à execução 

dos serviços contratados;  

i) Não transferir a outrem, no todo, o objeto da presente Licitação;  

j) Manter, durante toda a execução do contrato a ser celebrado, as condições de habilitação exigidas 

no processo licitatório;  

k) Não se valer do contrato a ser celebrado para assumir obrigações perante terceiros, dando-o 

como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços 

prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do LICITADO;  

l) Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados ao LICITADO, os quais deverão ser 

descontados da(s) fatura(s) seguinte(s) da empresa, ou ajuizada, se for o caso, a dívida, sem prejuízo 

das demais sanções previstas no contrato;  

m) Comunicar ao LICITADO, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificada 

no curso da execução contratual.  

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
11.1. A CONTRATANTE além das obrigações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital 
da licitação, obriga-se a: 
 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato sob os aspectos quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA. 

 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA. 
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c) Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA inclusive quanto a não interrupção 

dos serviços prestados e quando for o caso, solicitar a aplicação de sanções ou rescisão do contrato, 
caso a CONTRATADA descumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas neste Contrato. 

 
d) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com os serviços podendo 
interromper imediatamente sua prestação se for o caso. 
 
e) Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das 

formalidades legais. 
 
f)Efetuar o pagamento ajustado; 
 
h) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato;  
 
i) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços 
contratados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio eventuais 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte da Contratada; 
 
j) Fornecer informações e documentos necessários para a perfeita entrega dos serviços com vistas 
à execução do objeto deste Contrato. 
 
k) Designar o Gestor deste Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO DO CONTRATO 
12.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este Contrato será fiscalizado e 
acompanhado pelo Gestor do Contrato, designado pela CONTRATANTE, sendo de sua 
responsabilidade: 
 
a)Assegurar a regularidade e constância do fluxo de informações entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, assim como, internamente na PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA , 
entre as áreas diretamente envolvidas na execução do Contrato.  
 
b)Coordenar o inter-relacionamento entre as áreas envolvidas com o objeto contratado, para que o 
ritmo normal de execução dos serviços não venha a ser afetado por problemas internos do Órgão. 
 
c)Administrar o recebimento dos serviços contratados, atestando as respectivas Notas Fiscais para 
efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer 
contratempos que porventura venham a ocorrer, observadas as normas da Lei nº 8.666/93 e 
10.520/2002. 
 
d)Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA. 
 
e)Controlar os prazos contratuais e a observância das demais cláusulas deste Contrato, devendo 
diligenciar para que os serviços sejam executados conforme pactuado. 
 
f)Efetuar o controle da qualidade dos serviços em qualquer etapa, observadas as normas legais 
especificas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
13.1. Este Contrato poderá ser alterado, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas nos§§ do art. 
65, da Lei nº.8.666/93, mediante justificativa e celebração de Termo Aditivo, se for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO 
14.1. O pagamento do valor devido à CONTRATADA será efetuado em moeda corrente nacional, de 
acordo com as condições abaixo declinadas.   
 
a) O pagamento do valor devido à CONTRATADA será efetuado em moeda corrente nacional, no 
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prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Fatura/Nota Fiscal e do Termo de 
Recebimento Definitivo devidamente atestados pelo CONTRATANTE. 
 

b) Após os valores recuperados estarem nos cofres da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-
PA, ou do débito reduzido, será aplicado o percentual contratado, com o seu resultado pago a vista 
pela prestação dos serviços, após a emissão do respectivo relatório e nota fiscal expedida pela 
Contratada. 
 
b1)A Fatura/Nota Fiscal deverá ser apresentada de acordo com as condições seguintes:  
 
b.1.1) Fatura/Nota Fiscal específica para execução de serviços, conforme Natureza da Despesa 
constante da Dotação Orçamentária, referente aos serviços mensais de limpeza, higienização e 
conservação. 
 
c) A Contratada se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das 
seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento. 

 
c.1.) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante e regularidade 
com a Seguridade Social- INSS, através de Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme Portaria conjunta 
RFB/PGNF nº 1.751/2014. 
 
c.2.) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual - (1. Certidão quanto a Dívida Ativa Estadual e 
2. Certidão Negativa de Débitos Estaduais).    
 
c.3.) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, (1.Certidão Negativa de Débitos para com a 

Fazenda Municipal) OU outra equivalente na forma da Lei, do domicilio ou sede da CONTRATADA.    
 
c.4.)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em relação a 
todos os estabelecimentos da empresa, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos da CNDT, nos termos 
do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de 
maio de 1943, instituída pela Lei nº. 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c.5.) Prova de regularidade com a Seguridade Social mediante a apresentação da Certidão Negativa 
de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias  
 
c.6.) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço mediante Certificado 

de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal. 
 
c.7.) Certidão Negativa de Débito junto à Companhia de Águas e Esgotos do Pará. 

 
d) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do 
recolhimento destes encargos. 
 
e) O pagamento de cada fatura dependerá da apresentação dos documentos equitações acima 
referidos. 

 
e1) Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, haverá recomposição com base nos juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês “pro rata die”, a partir da data do vencimento e a data do efetivo 
pagamento. 

 
14.2. Em caso de irregularidades na emissão de documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, com a documentação devidamente regularizada. 
 
14.3. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido neste contrato e desde 
que não tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA e esta tenha cumprido 
integralmente as obrigações contratuais, a CONTRATANTE fica sujeita ao pagamento do valor 
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devido á CONTRATADA, atualizado, até a data de sua liquidação, observada a variação da SELIC, 

calculada taxa pro-rata dia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS SANÇÕES APLICÁVEIS Á CONTRATADA  
15.1. Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pela 
CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 

defesa, poderá ser aplicada as sanções: 
 
a) Advertência, aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação da multa: 
 
a1) descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para a 
CONTRATANTE  

 
a2) execução insatisfatória ou inexecução do objeto do Contrato, desde que a sua gravidade não 
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária; 
 
a3) pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da 
CONTRATANTE. 

 
b) Multa poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

 
b1) Sobre o valor do serviço entregue em atraso, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao 
último dia do prazo definido neste Contrato; 
 
b1.1) Até o sétimo dia de atraso, multa única de 1% (um por cento); 
 
b1.2) A partir do oitavo dia de atraso, multa diária de 0,2%(dois décimos por cento); 
 
b2) No percentual de 20%(vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso do não 
atendimento dos prazos e condições estabelecidas neste contrato, podendo a critério da 
CONTRATANTE, ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 
 
b3) No percentual de 30%(trinta por cento) sobre o valor constante do Contrato, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida. 
 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração e, se for o caso, o 
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores e prestadores de serviços do Governo do Estado 
do Maranhão, por prazo não superior a 05(cinco) anos.  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e assinar contratos com a Administração Pública por 
prazo não superior a 02(dois)anos ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação. 

 
15.2. A multa a que se refere esta Cláusula será descontada, após o regular processo administrativo, 
dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobradas diretamente da CONTRATADA, 
amigável ou judicialmente. 
 
15.3. As sanções não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos 
causados à CONTRATANTE. 
 
15.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” desta Cláusula, poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
15.5. Na reincidência, as multas poderão ser cobradas em dobro. 
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CLÁUSULA DECIMA SEXTA: DA RESCISÃO  
16.1 A inexecução, total ou parcial deste Contrato ensejará sua Rescisão, com as consequências 
contratuais previstas nos art

s
. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, garantido o direito de ampla defesa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO 
17.1.O resumo deste Contrato assim como os respectivos aditamentos, serão publicados pela 
CONTRATANTE, na imprensa oficial, no prazo máximo de 30(trinta) dias da data da sua assinatura, 
consoante dispõe no art 61. Parágrafo único da lei nº8.666/93. 
 
CLÁUSULA DECIMA OITAVA: DO FORO  
18.1. Fica eleito o foro da cidade de Redenção-Pa, como competente para dirimir questões oriundas 
deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
18.2. E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este termo em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.  
 
 

Redenção  – PA, ___ de _______________ de 2018 
 
 

 
CONTRATANTE                                                                                 CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1 – Nome, assinatura e CPF.  
 
2 – Nome, assinatura e CPF.  
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