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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº153/2019 

 
O MUNICÍPIO DE IGAPORÃ, no Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
Praça Bernardo de Brito, nº430 – Centro, Igaporã – Bahia, CEP:46.490-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
13.811.484/0001-09, situada na Praça Bernardo de Brito, nº430 – Centro, Igaporã – Bahia, CEP: 46.490-
000 - Igaporã-BA, por meio do seu Pregoeiro Oficial Sr. Luís Carlos Neves Souza, nomeado pelo Decreto 
023/2017, torna público para ciência dos interessados, de acordo com a legislação em vigor, Lei nº. 
10.520 de 17/07/2002, Decreto nº. 3.555 de 08/08/2000, Lei Complementar 123/2006 alterada pela LC 
147/14, DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alteração, que por intermédio de seu Pregoeiro (a), que se encontra 
aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço GLOBAL, indireta por preço 
unitário, para contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de consolidação, 
recuperação, incremento e recebimento de créditos tributários municipais com ênfase relativa a 
instalação e manutenção de parques eólicos o que exige elevada complexidade na realização do serviço, 
bem como identificar a fim de consolidar créditos tributários oriundos da compensação financeira pela 
exploração mineral, com utilização de aplicativo de controle e operação para constituição dos créditos 
tributários, devendo também prestar serviços necessários para firmar convênios do ente municipal com 
os órgãos técnicos responsáveis pela fiscalização, expedição de licença para consecução e/ou aumento 
da receita tributária, nos exatos termos das especificações e condições constantes deste Edital e seus 
anexos; 
 
Data da sessão:01/08/2019 
Horário: 09:00h 
Local e Sessão: Praça Bernardo de Brito, nº430 – Centro, Igaporã – Bahia, CEP: 46.490-000, Sede da 
Prefeitura; 
 

O Edital O Edital completo estará disponível, através de solicitação para o seguinte e-mail: 
setordelicitacao.pmigapora@gmail.com e no site: www.igapora.ba.gov.br, ou presencial por meio de 
mídia (pren-drive ou CD) durante o horário de expediente externo, ou seja, das 08:00 as 12:00 horas. 

 
 
ADVERTÊNCIA 
 
O Município adverte a todos os licitantes, que não está hesitando em penalizar empresas que 
descumpram o pactuado, com aplicação de multas e suspensão de empresas em participação de 
certames licitatórios no município. Sugerimos que as empresas apresentem suas propostas e lances de 
forma consciente, com a certeza de que poderão entregar os objetos da forma como foi pedido no edital 
e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos. Vale lembrar também que os pedidos de 
realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas, e 
somente serão deferidos, se em total consonância com a lei. Ratificamos, portanto, que as propostas 
sejam efetivadas de forma séria e consciente, visando evitar problemas, tanto para a administração 
pública como para as empresas licitantes 
 
01.0 – DO OBJETO 
 
01.01 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de 

empresa para prestação de serviços de consolidação, recuperação, incremento e recebimento de 
créditos tributários municipais com ênfase relativa a instalação e manutenção de parques eólicos 
o que exige elevada complexidade na realização do serviço, bem como identificar a fim de 
consolidar credito tributário oriundo da compensação financeira pela exploração mineral, com 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
mailto:setordelicitacao.pmigapora@gmail.com
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utilização de aplicativo de controle e operação para constituição dos créditos tributários, devendo 
também prestar serviço necessário para firmar convenio do ente municipal com os órgãos técnicos 
responsáveis pela fiscalização, expedição de licença para consecução e ou aumento da receita 
tributária, de acordo as quantidades e especificações dos itens integrantes do ANEXO I e II que 
fazem parte integrante do objeto deste Edital e deverá ser executada em total observância às 
regras prescritas.  
 

02.0 – CONDIÇÕES E RESTRIÇOES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 

02.1 – DAS CONDIÇÕES: 
 
02.1.1 – Poderão participar deste Pregão, as empresas que se enquadrem no ramo de atividades 
pertinentes ao serviço do objeto da presente licitação e atendam as condições exigidas neste edital. 
 
02.1.2 – Não serão aceitos envelopes enviados via postal. 
 
02.1.3 - A Empresa que comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/06 altera pela LC 147/14, terá tratamento 
diferenciado das demais, consoante disposições constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma legal, 
devendo comprovar sua condição quando da apresentação dos documentos relativos à habilitação. 
02.1.4 - Para efeito desta Licitação, considera-se como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
aquela que apresentar na sua denominação as expressões Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
ou suas respectivas abreviações ME ou EPP, conforme o caso, ou ainda que caso não tenham as 
denominações em seu nome que apresentem declaração nos termos do Anexo VIII. 
 
02.1.5 - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 
 
02.1.6 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 
 
02.1.7 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 
 
02.1.8 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
 
02.2 – DAS RESTRIÇÕES: 
02.2.1 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

02.2.1.2 Com suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a dois anos, bem assim, aquela 
declarada inidônea, por qualquer Órgão Estadual, Federal ou Municipal de acordo com 
o previsto nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/93 e que não tenha 
restabelecida a sua idoneidade; 

02.2.1.3 Que detenha como proprietário ou sócio agente político ou servidor, ambos 
pertencentes ao quadro do município licitante e as pessoas enquadradas no artigo 9º 
da Lei nº 8.666/93.  

02.2.1.4 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

02.2.1.5 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio 
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02.2.1.6 No que couber - Cooperativas, considerando a vedação contida no Termo de 
Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, anexo ao 
Edital, e a proibição do artigo 4° da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril 
de 2008 

02.2.2 Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do Anexo, relativo à seguinte declaração; 

02.02.2.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 - ANEXO VIII. 
02.02.1.2 A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 
 
03.0 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
03.1 – As Proponentes deverão apresentar dois envelopes, nr. 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” e nr. 02 
“DOCUMENTAÇÃO”, opacos e fechados, contendo as seguintes informações: 
 
03.1.1 – Razão social da Prefeitura Municipal de Igaporã-BA; 
03.1.2 – Número do Pregão; 
03.1.3 – Número do envelope; 
03.1.4 – Dia da sessão pública do Pregão; 
03.1.5 – Indicação da razão social e endereço completo da empresa Proponente. 
 
04 – CREDENCIAMENTO: 
 
04.1 – No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, as Proponentes deverão estar 
representadas por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços e praticar 
todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 
licitatórias. 
 
04.2 – O DOCUMENTO DE CREDENDIAMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES NR. 
01 E NR. 02. 
 
04.3 – Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular 
ou público de procuração ou documento equivalente (conforme anexo III), com poderes para se 
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento 
de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; Certificado do MEI – 
CCMEI no caso de Micro empreendedor; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades 
comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição 
de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas. 
 
04.4 – Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de 
identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, Certificado do 
MEI – CCMEI no caso de Micro empreendedor,  contrato social ou estatuto em vigor, no caso de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
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aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede. 
 
04.4.1 - Apresentar DECLARAÇÃO QUE O PROPONENTE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
conforme ANEXO IX; 
 
04.4.2 - Apresentar DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO conforme ANEXO – VI; 
 
04.4.3 - Apresentar DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO ANEXO VIII; 
 
04.5 – A não apresentação dos documentos na fase de credenciamento não será motivo para a 
desclassificação da proposta ou inabilitação da Proponente. Neste caso, o representante ficará apenas 
impedido de se manifestar e responder pela Proponente durante os trabalhos. 
 
04.6 – Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
 
04.7 – Os documentos de credenciamento serão retidos pela equipe deste Pregão e juntados ao 
respectivo processo. 
 
05.0 – DO ENVELOPE Nr. 01 DA PROPOSTA: 
 
05.1 – Na parte externa do envelope devera constar à palavra “PROPOSTA”. A proposta devera ser 
impressa em língua portuguesa, em moeda corrente nacional, com clareza, sem alternativas, emendas, 
rasuras, entrelinhas no próprio formulário que integra o presente edital, devendo suas folhas estar 
rubricadas e a ultima datada e assinada pelo seu representante legal, com as seguintes informações: 
 
a) Razão social da empresa Proponente ou Fornecedor, endereço completo, número do telefone e do 
fax e CNPJ/MF ou CPF para pessoa física; 
 
b) Nome do banco, número da conta corrente da Proponente, agência e cidade; 
 
c) Prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias da data estipulada 
para sua apresentação; uma única cotação de preço para cada item que compõe o objeto da licitação, 
expressa em moeda nacional; 
 
d) Nome dos representantes legais, RG e CPF. 
 
e) Preço unitário e total, demonstrado em planilha detalhada, conforme modelo constante no Anexo II 
e X deste Edital, já computados todos os custos incidentes tais como: salários, impostos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, garantia, e quaisquer outros 
que incidam ou venham, direta ou indiretamente, a incidir sobre o objeto licitado; 

05.1.1. O licitante estrangeiro ou o licitante detentor de algum privilégio fiscal deverá incluir em sua 
proposta todos os tributos a que está sujeito o licitante nacional desprovido de privilégios, ainda que a 
sua condição não lhe imponha a obrigação de pagar tal tributo. 
  
05.2 – Havendo proposta com valores considerados inexeqüíveis, o Pregoeiro poderá solicitar 
justificativa de tais valores para avaliação da capacidade de realização da entrega, através de 
documentação que comprove que os custos são coerentes com o mercado. 
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05.3 – Havendo propostas com preços contendo mais de duas casas decimais, serão consideradas 
apenas duas, desprezando-se as demais. 
 
05.4 – Recomenda-se que a Proponente anexe à sua proposta a “folha de dados para elaboração do 
contrato”, devidamente preenchida conforme o Anexo IV deste edital. 
 
05.5 – A simples participação neste certame implica: 
 
a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
b) que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo 
de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte, 
como combustível), bem como os descontos porventura concedidos; 
c) que a licitante vencedora se compromete a efetuar o serviço do objeto no preço e prazo constante 
de sua proposta; 
d) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua 
apresentação. 
 
05.6 - A Licitante Vencedora deverá, no prazo máximo de 48 horas, a contar da formalização e definição 
da Proposta no Pregão Presencial, formular e entregar, nos mesmos moldes descritos nos itens 05.1. a 
Proposta Definitiva, contendo expressamente os valores ofertados, sob pena de ser considerada 
desistente, convocando-se a segunda colocada, sem prejuízo das sanções. 
 
05.6.1. O não atendimento da exigência retro durante o prazo estipulado implicará na distribuição do 
percentual de redução eqüitativamente entre os preços unitários inicialmente propostos, para fim de 
CONTRATAÇÃO.  
 
05.7 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
05.8 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização da aquisição será interpretada 
como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura 
das propostas. 
 
05.9 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
MUNICIPIO LICITANTE não será, em nenhuma hipótese, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
05.10 – O Licitante deverá cotar todos os itens, sob pena de desclassificação da proposta. 
 
05.11 - Declarar que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009 conforme modelo do anexo IX, sob pena de 
desclassificação da proposta. 
 
05.12 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas; 
 
05.13 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 
 
05.14 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo das 
condições da proposta, o valor correspondente à contribuição prevista no art. 18-B da Lei Complementar 
n. 123, de 2006; quando for o caso; 
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06 – ENVELOPES NR. 02 “DOCUMENTAÇÃO”: 
 
06.1 – No envelope Nr. 02 “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser apresentados os documentos a seguir 
discriminados, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
pelo responsável pelo Departamento de Licitações da Prefeitura licitante, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, conforme determina o art. 32 da Lei 8.666/93, não sendo necessário a autenticação 
das certidões emitidas via internet, uma vez que a confirmação das informações poderá no caso de 
alguma inconsistência ser obtidas através de consulta ao site respectivo, e se possível, encadernados e 
com suas folhas numeradas seqüencialmente, identificando-se cada item da habilitação de modo a 
facilitar sua análise, relativos a: 
 
06.1.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento 
comprobatório do seu proprietário. 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; (no que couber) 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores. 

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC 

e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

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

g) Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de diretoria em 
exercício. 

h) Alvará de Funcionamento da empresa emitido pelo Município ao qual seja o território sede da 
empresa licitante. 

06.1.1.1 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
 

06.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF; 
 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional; 
 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida, se a 
Proponente assim o preferir, através de sistema eletrônico, ficando nesse caso sua aceitação 
condicionada à verificação de sua veracidade via Internet. 
 
d) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à Sede 
da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação; 
 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Licitante, 
mediante apresentação de Certidões Negativas de Débito junto ao Estado e Município; 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) instituída pela Lei nº 12.440 de 7 de julho de 2011, 
a qual pode ser obtida no site http://www.tst.jus.br/certidao 
 
g) Certidão emitida pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade 
administrativa - CNIA, através do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em nome/CNPJ da pessoa jurídica 
licitante;  
 

h) Certidão(ões) emitida(s) pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade 
Administrativa - CNIA, através do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em nome/CPF da(s) pessoa(s) 
física(s) que conste(m) do ato constitutivo e/ou direção da pessoa jurídica;  
 
i) Certidão Negativa de Licitante Inidôneo emitida pelo Tribunal de Contas da União - TCU, em 
nome/CNPJ da licitante. (PESSOA JURÍDICA)  
 
J) Certidão Negativa emitida pelo MPF – Ministério Público Federal. 
 
06.1.2.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou 
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
 
06.1.2.2. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou Municipais relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
Estadual ou Municipal  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 
06.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
Proponente, com data não superior a 30 (trinta) dias da data limite para entrega das propostas da 
presente licitação; 
 

a.1) Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser apresentados os 
comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que aponte a situação da demanda 
judicial; 
 

06.1.4 – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

a) Declaração da Proponente, assinada por seus representantes legais, de que não emprega 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos e que não é conhecedora 
de nenhum fato impeditivo para sua contratação, juntamente com a certidão de ilícitos e 

http://www.tst.jus.br/certidao
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infrações trabalhistas do Ministério do Trabalho, demonstrando regularidade em face da 
legislação de proteção à criança e ao adolescente, nos termos do art. 27, V, da Lei federal nº 
8.666/93 a qual pode ser obtida no site http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/pages/infracoes/. 

b) Declaração de Trabalho Forçado e Degradante conforme disposto nos incisos III e IV do art. 1º e 
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988; 

c) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme 
Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002; 
06.1.4.1 Segue como modelo para preenchimento desta declaração o Anexo V deste 
edital. 

 
06.1.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Atestado de Visita Técnica, com a demonstração ao responsável pelo Departamento de 
Tributos do Aplicativo de controle e operação da CFEM, bem como, do levantamento dos 
dados do Cadastro Técnico de Contribuintes, conforme Anexo XII. 

a.1) . Os interessados deverão OBRIGATORIAMENTE realizar visita técnica nos locais de 
execução dos serviços, ocasião em que serão verificadas todas as condições físicas, técnicas 
e materiais do serviço. 

a.2) . A visita deverá ser agendada no setor de Tributos, situado na Praça Bernardo de Brito, 
nº430 – Centro, Igaporã – Bahia, CEP: 46.490-000, das 8:00 às 12:00 horas, nos dias 29 e 
30/07/2019, a qual receberá atestado  emitido pelo chefe do Departamento de Tributos, 
que deverá ser juntado aos documentos que compõem o envelope de HABILITAÇÃO: 

a.3). A visita deverá ser feita preferencialmente acompanhada pelo(a) Chefe de Tributos ou 
servidor designado pelo mesmo. Deverá ser agendada até 24h antes do dia de realização do 
Pregão (considere para fins de agendamento o dia de expediente da prefeitura).  

a.4). O agendamento deverá ser solicitado pelo email: 
setordelicitacao.pmigapora@gmail.com, devendo informar o nome completo e número de 
identificação do representante que irá realizar a visita, contendo os documentos exigidos 
abaixo conforme o caso. 

I - Representante designado pela empresa licitante deverá apresentar instrumento 

particular de procuração com firma reconhecida dando-lhe poderes para representar a 

empresa no fim para que se destina, acompanhada de cópia autentica de documento de 

identificação pessoal com foto, além dos documentos exigidos no item II que comprovem a 

legitimidade de quem outorga poderes; 

II - Titular da empresa licitante, devendo apresentar cópia autenticada da cédula de 

identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado do registro comercial 

no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede. 

a.5). O não cumprimento de alguma das exigências acima a licitante não terá direito de 

participar da visita técnica. 

a.6). A visita deverá ser feita pelo preposto indicado, devendo apresentar no ato da vistoria 

documento de identificação com foto.  
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a.7). Na visita técnica, que se darão onde serão realizados os serviços, as Licitantes deverão 

obter todas as informações que considerarem necessárias e avaliar as condições locais para 

definirem sua logística e métodos de operacionalização dos serviços, tipificando e 

quantificando todos materiais, ferramentas e equipamentos necessários para atender 

plenamente ao objeto licitado, de modo que não possa alegar qualquer tipo de 

desconhecimento acerca das peculiaridades existentes, apresentando assim propostas de 

preços que reflitam com exatidão os serviços a serem executados. 

a.8). A visita técnica ocorrerá nos dias 29 e 30 de agosto de 2019. 

a.9). Quando do encerramento da vistoria técnica, o a pessoal responsável pelo 

acompanhamento da visita emitirá Atestado de Visita em 02 (duas) vias, sendo que uma 

será entregue à empresa licitante e a outra será anexada ao processo, devendo a empresa 

licitante apresenta-lo no Envelope de Habilitação. 

a.10). Fundamento legal para a visita - De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, o 

licitante deve apresentar na habilitação, comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de 

que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação”. 

b) Atestado de aptidão da empresa licitante, para execução de serviços compatíveis com o objeto 
desta licitação, em características que permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento, 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que o licitante executou de 
forma satisfatória o serviço do objeto desta licitação; 

  
07.0. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 
07.1. No julgamento da licitação, atendidas as exigências deste Pregão Presencial, considerar-se-á 
vencedora a licitante que apresentar o menor preço da hora trabalhada, o que por conseguinte se dará 
no menor preço global 
07.2. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto; 
07.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado, 
ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 
07.4. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, comprovadamente, for 
insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 
07.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da 
Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008; 
07.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 40% (quarenta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, 
será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta; 
07.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
07.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de email.”  Com 
prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta; 
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07.9. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro; 
 
08. DO PROCESSAMENTO: 
 
08.1. A reunião para recebimento e para abertura dos invólucros contendo a Proposta de Preços de 
interesse da proponente e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e 
realizada de acordo com Lei nº 10.520, de 2002, com os Decretos nos 3.555, de 2000; 3.693, de 2000; e 
3.784, de 2001, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinados. 
 
08.2. No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio 
de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do inciso IV, 
artigo 11, do Decreto nº 3.555, de 2000, para a prática dos demais atos do certame. 
 
08.3. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 
dando-se início ao recebimento dos invólucros. 
 
08.4. Antes da entrega dos envelopes, as participantes deverão entregar declaração firmando que estão 
quites com a habilitação, modelo do ANEXO VI e declaração que o proponente não possui vínculo 
empregatício, modelo do ANEXO XI, para em seguida entregar os envelopes e serem abertos os 
invólucros contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a conferência, análise e classificação das 
mesmas em confronto com o objeto e exigências deste Edital e posterior rubrica. 
 
08.5. O Pregoeiro, no julgamento das propostas e habilitação, poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância e a validade jurídica das propostas e/ou dos documentos, mediante registro em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 
 
08.6. Classificação das propostas escritas de menor preço e daquelas apresentadas com valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço. 
 
08.7. Serão selecionadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os 
preços ofertados, quando não verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no item anterior. 
 
08.8. Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais 
das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais. 
 
08.8.1. Caso não realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a licitação; 
 
08.9  Início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo sucessivo, 
em valores distintos e decrescentes. 
 
08.10. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da 
licitante detentora da proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preços ofertados. 
 
08.11. A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase 
de lances verbais. 
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08.12. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
08.13. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará 
excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das 
propostas. 
 
08.14. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos invólucros "Proposta" e "Documentação" em 
um único momento, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do Edital, ou 
ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas 
de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada 
posteriormente. 
 
08.15. Os invólucros não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova 
reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 
 
08.16. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 
Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste 
Pregão Presencial. 
 
08.17. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os invólucros "Documentação" não caberá 
desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a Proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
08.18. Serão consideradas as ofertas até a segunda casa decimal após a vírgula, desconsideradas as que 
não se enquadrarem nesta limitação. 
 
08.19. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para ser obtido melhor preço nas 
situações previstas nos incisos XI e XVI, do art. 4º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 
08.20. No julgamento da licitação, atendidas as exigências deste Pregão Presencial, considerar-se-á 
vencedora a licitante que apresentar o menor preço GLOBAL. 
 
08.21 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e 
seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
 
08.22. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor 
preço o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira 
classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 
 
08.23. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes neste Edital. 
 
08.24. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério 
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte, nos 
termos art. 44 da Lei Complementar nº. 123, de 2006. 
 
08.24.1. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior à 
proposta melhor classificada. 
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08.25. Para efeito do disposto no subitem 8.24, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
08.25.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada para, em 
querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação 
em que será o objeto adjudicado em seu favor. . 
 
08.25.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e pelas empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.24.1 deste Edital, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
 
08.25.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da 
licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital. 
 
08.26. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 8.25 deste Edital, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
08.27. A condição prevista no subitem 8.25 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou por empresa de pequeno porte. 
 
08.28. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante 
que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito de atualizar seus dados no 
ato, mediante documentação apresentada na própria sessão. 
 
08.28.1 – Caso a vencedora seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em havendo alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal de participante, a mesma não será inabilitada de 
imediato, nos termos do que preconiza a Lei Complementar nº 147/14, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação ou parcelamento do 
débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

08.28.2 - A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas no caput, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, e 
no art. 14 do Decreto nº 3555/2000, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 

08.29. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Licitante Vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro. 
 

08.29.1. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender as exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta e da sua respectiva habilitação, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto licitado, para o qual apresentou proposta, após o transcurso da competente fase 
recursal. 

 

08.29.2. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação escoimadas das causas referidas neste artigo, conforme Art. 48 § 3º da Lei 8.666/93. 
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08.30. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, e voluntariamente 
pelos Licitantes presentes. 
 
09. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
09.1. Serão desclassificadas as propostas: 
 
09.1.1. que não atenderem a todas as exigências contidas neste ato convocatório, sejam omissas, vagas 
ou que apresentem irregularidades capazes de dificultar o julgamento; 
 
09.1.2. que apresentarem vantagens baseadas nas ofertas de outras licitantes, de valor zero ou 
manifestamente inexeqüíveis, nos termos do art. 48, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
09.1.3. que não estiverem assinadas pelos titulares das Licitantes, ou pelos seus representantes; 
 

09.1.4. que forem apresentadas por grupos de firmas, de consórcios ou cooperativas, estas 
últimas lançando mão do privilegio fiscal a que tem direito; 

 
09.1.5. forem apresentados por licitante suspensa pelo Município licitante ou declarada 
inidônea para licitar com quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, bem como de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios; 

 
09.1.6. que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis: 
 
a) serão considerados excessivos, os preços que estiverem acima do valor de mercado e de 

10% do valor constante da cotação do órgão licitante; 
 

b) Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
 

c) O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às Licitantes a demonstração da 
exeqüibilidade dos preços propostos e respectivas justificativas que comprovem que os 
preços dos insumos são compatíveis com o objeto licitado, sendo que a Licitante deverá 
atender a esta solicitação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

9.3. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.3.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.3.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação 

em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

9.3.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
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comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas 

hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 

da etapa de lances.  

9.3.4 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

9.3.5 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico e-mail, ou, ainda, fac-símile ou outro 

mais célere possível, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

9.3.6 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos nos 

documentos apresentados, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

010. DA IMPUGNAÇÃO: 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas e documentação, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão Presencial (Art. 12 do Decreto nº 3.555, de 2000). 
 
10.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
10.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
10.4. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada ao 
Pregoeiro, logo após ter sido protocolizada na Área de Protocolo, situada na Sede da Prefeitura, no 
endereço do preâmbulo. 
 
11. DOS RECURSOS: 
 
11.1. Declarada a Vencedora, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das 
razões do recurso, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada das Licitantes importará a decadência do direito de 
recurso, e será adjudicado pelo Pregoeiro o objeto à Licitante Vencedora. 
 
11.3. Os recursos e impugnações interpostos contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
 
11.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.5. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da Licitante que pretender 
reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser apresentados por escrito, 
exclusivamente, e anexados ao recurso próprio. 
 
11.6. Será franqueada às Licitantes, sempre que esta for solicitada, vistas dos autos do processo no Setor 
de Licitação, situado no endereço do preâmbulo, nos dias úteis no horário de expediente oficial. 
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12. ADJUDICAÇÃO:  
 
12.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) 
proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO adjudicar o 
objeto do certame à proponente vencedora.  
 

12.1.1. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) 
mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à 
proponente vencedora.  

 

13. HOMOLOGAÇÃO:  
 

13.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.  
 
13.1.1. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da proponente 
adjudicatária para assinar o contrato, respeitada a validade de sua proposta.  
 
14.0 – CONTRATAÇÃO:  
 
14.1. O objeto deste PREGÃO será contratado com a proponente adjudicatária e formalizado por meio 
de contrato (ANEXO VIII). Não sendo celebrado com esta, poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s) 
proponente(s) classificada(s). 

  
14.1.1. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura do contrato no prazo de 05 
(cinco) dias, contados a partir da data da convocação expedida pelo Setor de Licitações.  

 
14.1.2. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove 
a data do correspondente recebimento, nos termos do subitem 14.1.1.  
 
14.1.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela CONTRATANTE.  
 
14.2. Para a formalização contratual, além de consulta, para efeito de verificação de eventuais sanções 
aplicadas à proponente adjudicatária, examinar-se-á, por meio da Internet, a regularidade com a 
Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), Secretaria da Receita Federal, 
Procuradoria das Fazendas Nacional, Estadual, Municipal (quando disponibilizada) e CNDT (Certidão 
negativa de Débitos Trabalhista).  

 
14.2.1. – Não sendo possível a consulta via Internet, e as certidões apresentadas para habilitação ou 
aquelas integrantes do cadastro estiverem vencidas, a proponente adjudicatária será devidamente 
notificada para, até a data da celebração do contrato, comprovar a(s) exigência(s) referida(s).  
 
14.3. A recusa injustificada de assinar o contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte 
da proponente adjudicatária, sujeitando-a às sanções previstas neste Edital.  
 
14.4. O prazo máximo para execução do objeto deste CONTRATO será de 12 meses, iniciando-se a 
contagem na data de assinatura do contrato. 

 
14.5. - O Município, aqui licitante, poderá optar pela não contratação ou contratação parcial do objeto 
deste PREGÃO, no interesse da Administração Municipal, não cabendo a Licitante vencedora qualquer 
tipo de indenização. (no que couber) 
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14.6. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 8.666/93. 
 
14.7. O licitante que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressão que, a critério do MUNICIPIO, aqui licitante, se façam necessários nos 
serviços desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
 
14.7.1 – Caso a empresa contratada não satisfaça a condição acima epigrafada, o contrato será 
automaticamente rescindindo.  
 
15. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO: 

15.1. Ocorrendo interesse por parte da Administração Municipal, sem que caiba aos participantes 
qualquer reclamação ou indenização, poderá ser: 

a) revogada por razões de interesse público ou anulada por ilegalidade esta licitação, ou 

b) adiada a abertura desta licitação, ou 

c) alterado este instrumento convocatório, com fixação de novo prazo. 

 
15.2. No caso de revogação ou anulação após a celebração do contrato e a expedição da ordem de 
serviço competente o município se compromete a indenizar a Contratada pelos serviços executados até 
a data em que for declarada a decisão de nulidade ou revogação. 
 
15.3. Em qualquer dos casos que implique em desfazimento do processo licitatório será assegurado o 
contraditório e ampla defesa. 
  
16. DA SUB-CONTRATAÇÃO: 
 
16.1. Havendo interesse poderá a Contratada, mediante anuência da Contratante: 

 
16.1.1. Sub-Contratar em parte o objeto da presente licitação, sem prejuízo da responsabilidade da 
CONTRATADA; 

 
16.1.2. Havendo Sub-Contratação o pagamento das faturas emitidas pelo Sub-Contratado será realizada 
diretamente pela Contratada. 

 
16.2. No caso da ocorrência de fusão, cisão ou incorporação, a contratada deverá comprovar a não 
diminuição de sua capacidade técnica, administrativa, financeira e operacional. 
 
16.3. Para se proceder as alterações contratuais citadas, a Contratada deverá: 

 
16.3.1. Comunicar a pretensão à Contratante por escrito; 
 
17. DO PAGAMENTO E SUAS CONDIÇÕES: 

a)  A vencedora do certame receberá a título de remuneração objeto deste edital, dependendo da 
efetiva realização do serviço o valor determinado pelo computo das horas trabalhadas para a 
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execução do serviço, que será previamente fiscalizado e ao fim atestado pelo poder público 
municipal, na forma referenciada nos anexos I e II onde consta o valor global e o valor da hora 
trabalhada, objeto, plano de execução e metas. 

b)  O valor descrito nos anexos I e II são meramente estimativos, de forma que os pagamentos 
devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestado e 
constatado pelo contratante. 

c)   O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado; Ressalvados os casos quando não 
efetivados os repasses mensais de recursos do em tempo hábil.  

d)    Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 
8.666, de 1993; 

e)   O pagamento somente será autorizado depois de efetuado a conferencia e competente 
atestado de realização do serviço, sendo que o servidor competente certificará com o referido 
“atestado de realização do serviço e das horas utilizadas para a confecção do mesmo” o que 
poderá ocorrer em documento apartado e ou no próprio relatório de atividade apresentado 
pelo contratado e ou ainda na nota fiscal apresentada;  

f)     Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante; 

g)    Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito a reajuste de preço;  

h)    Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada 
a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

       I    Não produziu os resultados acordados; 
       II  Deixar de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; 
i) Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento; 
j) Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta da REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
l) Constatando-se, junto a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante; 

        m) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos; 

        n)Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 
ampla defesa; 
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        o)Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto a 
REGULARIDADE FISCAL ou TRABALHISTA; 

        p)Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente a 
REGULARIDADE FISCAL ou TRABALHISTA; 

       q) Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável; 
       r) A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar;  

        s) casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

18. CRITÉRIOS DE REAJUSTE E DE REVISÃO: 
 
18.1. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal Nº. 10.192, de 14 de março de 2001, os contratos em que 
seja parte órgão ou entidade Administrativa Pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal 
e dos Municípios, serão reajustado ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta 
Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.  

18.1.1. - Os preços contratuais serão reajustados com base nos índices setoriais da IPCA e, na sua falta, 
do IGP-M. Não tendo sido divulgado o índice relativo aos exatos meses em questão, o reajuste será 
realizado pelos últimos meses divulgados: 

18.2. O objeto do presente Edital será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante 
vencedora, que será fixo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, desde que reste comprovada a 
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº. 8.666/93. 
 
19. DAS PENALIDADES 
19.1. Durante a realização de todo o processo de licitação, até o momento imediatamente anterior ao 
recebimento da Nota de Empenho, a Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não retirar o instrumento equivalente, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame, apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ou descumprir a qualquer outra disposição editalícia, sujeitar-se-á, a critério do 
Município Licitante, às seguintes sanções: 
19.1.1. advertência por escrito; 
19.1.2. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor proposto; 
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19.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

19.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e neste Edital, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia 
e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da data da comunicação oficial; 

III – suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com 
órgãos da Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seja concedida sempre que o licitante 
ressarcir a Administração do Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior; 

19.3. - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente coma de advertência, 
suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do Contratante e impedimento de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, descontando-a do pagamento a 
ser efetuado. 

19.4. - No caso de fraude na execução do contrato, cabe a declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

19.5. – Nos casos de inadimplemento ou de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a 
Administração, além de multa de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, independente de 
rescisão unilateral e demais sanções previstas na Lei. 

19.6. – Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor 
da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias 
contratuais. 

19.7. – Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa de 2% (dois por cento) incidentes 
sobre o valor da etapa ou fase em atraso. 
 
20. DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA E OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA: 
 
20.1 - As despesas decorrentes da Contratação do objeto deste pregão correrão a conta da Dotação 
Orçamentária: 

 
Unidade Gestora 

 
Fonte/cód. reduz Projeto/Atividade 

Elemento de 
Despesa 

02.02.00 – Secretaria 
Municipal de Planej. 

Admin. Finanças 
       00 – Recursos Próprios  

2017 – Manutenção da 
Secretaria de 

Administração 
3.3.90.39.00 
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21.1 – Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital, incluindo-se mão de 
obra e todos os tributos incidentes. 

21.2. Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em tudo o que se 
relacionar com o produto. 

21.3 - Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de frete, resultantes da 
execução do objeto deste termo serão de exclusiva responsabilidade da Contratada.  
 
21.4 - A Contratada fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões, até 25% do valor inicial atualizado do contrato. 
 
21.6. – Não será permitida a sub-contratação do todo, nem de parte do objeto do presente Contrato, 
sem prévia anuência da Contratada. 
 
21.7 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
 
22.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
22.1 – Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados. 

23.0. DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

23.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas e observados 
os termos deste edital e a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da 
inexecução total ou parcial, na forma contida neste edital. 

23.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes do Município aqui 
licitante, especialmente designados pela autoridade competente. 

23.3. Os responsáveis pela fiscalização verificarão se os serviços pela contratada conferem com a 
descrição e especificação constantes dos anexos do edital, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicarão o fato 
ao Prefeito Municipal, no prazo máximo de cinco dias, para adoção das medidas cabíveis. 

23.4. A contratada é responsável por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes de culpa 
ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de 
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão do Município. 
 
24.0 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO:  

24.1. Executado o contrato, seu objeto será recebido de acordo com o inciso II, alíneas a e b, do artigo 
73 da Lei nº 8.666/93. 

24.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a 
ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato. 

24.3. Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação 
provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do 
respectivo requerimento no protocolo da repartição interessada. 
 



                                                                  

 

 

          Praça Bernardo de Brito, nº430 – Centro, Igaporã – Bahia, CEP: 46.490-000, Fone: 77.3460-1141             21 
 

25.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
25.1 – Fica ressalvado à autoridade competente para a aprovação do Pregão o direito de revogá-la por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade; 
 
25.2 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital de Pregão, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á a data do vencimento. Se este recair em dias sem expediente na Prefeitura Municipal aqui licitante, 
o término ocorrerá no primeiro dia útil subseqüente; 
 
25.3 – Participar deste Pregão implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital e seus 
anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos; 
 
25.4 – O Pregoeiro, no interesse publico, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais 
observados na documentação e propostas, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligencia destinada a esclarecer ou a 
Complementar a instrução do Processo. 
 
25.5 – A documentação apresentada para fins de habilitação e credenciamento, fará parte dos autos da 
licitação e não será devolvida ao proponente. 
 
25.6 – Quaisquer esclarecimentos sobre duvidas, eventualmente suscitadas, relativas as orientações 
contidas no presente pregão, poderão ser solicitados por escrito ao Pregoeiro, de segunda a sexta feira, 
no horário de expediente oficial. 
 
25.7 - As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse 
público, da finalidade e da segurança dos futuros contratos dele decorrentes. 
 
25.8 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com assessoramento da 
Equipe de Apoio, e assessoria jurídica quando for o caso, com base na legislação vigente.  

 
Igaporã-BA, 15 de julho de 2019. 

 
 

Luís Carlos Neves Souza 
Pregoeiro Oficial 
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A N E X O – I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
DO OBJETO: 
 
1.1. Serviços de consolidação, recuperação, incremento e recebimento de créditos dos tributos 

municipais com ênfase relativa a instalação e manutenção de parques eólicos exigindo elevada 
complexidade na realização do serviço, bem como identificar a fim de consolidar credito tributário 
oriundo da compensação financeira pela exploração mineral                                    com uso de aplicativo 
de controle e operação para constituição dos créditos tributários, devendo também prestar serviço 
necessário para firmar convenio entre o ente contratante e órgãos técnicos e ou agencias 
responsáveis pela fiscalização, consolidação de passivo tributário, expedição de licença, a fim de que 
o contratante pelo contratado realize ações que culmine com o aumento da receita tributária, e ou 
cobrança de tributos sendo que a realização do serviço se dará mediante a realização dos itens do 
plano de metas e execução do serviço descritos no item 7.1, que se dará sob o regime hora 
trabalhada desprendidas para execução de cada item do serviço realizado que será fiscalizado e 
atestado pelo contratante, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:  

1.2. Planilha de especificação com valor máximo a ser pago pelo município. 
1.3. Valor da hora técnica foi com base em pesquisa na Resolução n° 05/2014 da ordem dos advogados 

do Brasil–seção/ Bahia, que define tabela mínima de valores atualizada em 02/08/2018 outros sítios 
eletrônicos especializados oriundo de entidade de classe tais como o sindicato dos contabilista do 
Estado da Bahia, sindicato nacional dos administradores bem como cotação de empresas que 
prestam esse tipo de serviço, tudo com fito de alcançar um equânime valor referencial . 

1.4. O contratante tem por finalidade identificar, consolidar, cobrar e fazer ingressar aos cofres públicos 
municipais valores dos tributos municipais não prescritos, a fim de impedir a ocorrência de renúncia 
de receita, de modo que o contratante prevê estima a recuperação do passivo e incremento do ativo 
tributário no importe estimado de dois milhões e seiscentos mil reais considerando os parques 
eólicos instalados no município.  

1.5. O serviço será executado na modalidade de hora trabalhada, a fim de ter melhor proveito e 
racionalidade na execução do mesmo e racionalização no pagamento dos serviços sendo pagos 
somente os efetuados e efetivamente realizado e atestado pelo contratante. 

1.6. A quantidade de Hora estimada foi baseada com o passivo tributário existente e considerando o 
período prescricional  não só no período contratual, mas também nas possíveis prorrogações 
considerando o princípio da economicidade,  eficiência e potencialidade do município no que tange 
a consolidação do passivo tributário observando ainda a implantação do programa de energia 
renovável tais como instalação e manutenção de parques eólicos. 

ITEM DESCRIÇÃO UND 

QUANTIDADE  
ESTIMADA DE 
HORAS PARA 

EXECUÇAO 
DOS SERVIÇOS 

VALOR 
UNITARIO 
DA HORA 
TÉCNICA 

VALOR  
GLOBAL 

Nº1 

Serviços de consolidação, 
recuperação, incremento e 
recebimento de créditos dos 
tributos municipais com ênfase aos 
serviços prestados relativos a 
instalação e manutenção de parques 
eólicos exigindo elevada 
complexidade na realização do 
serviço, bem como realizar serviço 

HORA 

 
 
  

 2.000 
 
 
 

 R$ 240,00  

 
 
 
R$ 480.000,00 
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para identificar e consolidar credito 
tributário oriundo da compensação 
financeira pela exploração mineral, 
com uso de aplicativo de controle e 
operação para constituição dos 
créditos tributários, devendo 
também prestar serviço necessário 
para firmar convenio entre o ente 
contratante e órgãos técnicos e ou 
agencias responsáveis pela 
fiscalização, consolidação de passivo 
tributário, expedição de licença, a 
fim de que o contratante pelo 
contratado realize ações que 
culmine com o aumento da receita 
tributária, e ou cobrança de tributos, 
sendo que a realização do serviço se 
dará mediante a realização de itens 
do plano de metas e execução do 
serviço item 7.1, que se dará sob o 
regime por preço unitário das horas 
desprendidas para cada serviço 
realizado que será fiscalizado e 
atestado pelo contratante 

 
DA JUSTIFICATIVA: 
2.1 – A contratação em questão é necessária para a regularização de arrecadações de tributos 
municipais, com o objetivo de aumentar e incrementar receita tributária municipal através da 
recuperação de dívidas de contribuintes para com o município, visando dar suporte às ações do governo 
municipal nas políticas públicas das diferentes áreas. 
2.2 – A  forma de contratação e o pagamento do serviço por meio de hora técnica trabalhada, 
previamente fiscalizada e atestada pelo contratante ao final de cada serviço apresentado,  tem por 
finalidade garantir segurança e economicidade ao ente publico municipal que fiscalizará o serviço e 
somente realizará o pagamento pelo mesmo se o realizado trouxer efetiva e constatada vantagem  e ou 
ingresso da receita dos tributos já citados aos cofres municipais, 
2.3 –O Município, não dispõe de mão de obra suficiente nem com qualificação técnica suficiente para 
realizar o serviço objeto desde edital. 
 
DA CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 
3.1 -Para o desenvolvimento de tal processo que assegure a legalidade da contratação de empresa 

especializada para Serviços de consolidação, recuperação, incremento e recebimento de créditos 
dos tributos municipais com ênfase aos serviços prestados relativos a instalação e manutenção de 
parques eólicos exigindo elevada complexidade na realização do serviço, bem como realizar serviço 
para identificar e consolidar credito tributário oriundo da compensação financeira pela exploração 
mineral, com utilização de aplicativo de controle e operação para constituição dos créditos 
tributários, devendo também prestar serviço necessário para firmar convenio deste ente publico 
municipal com os órgãos técnicos responsáveis pela fiscalização, expedição de licença e execução 
para consecução do aumento da receita tributária, sendo que a realização do serviço se dará 
mediante a realização de itens do plano de metas e execução do serviço item 7.1, que se dará sob o 
regime por preço unitário das horas desprendidas para cada serviço realizado que será fiscalizado e 
atestado pelo contratante valendo da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 que institui, no 
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âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada PREGÃO, para aquisição de bens e 
serviços já citados no objeto, e dá outras providências. Da mesma forma, todo processo será 
subsidiado pela Lei nº 8.666/93 que regulamenta o também artigo 37 da C.F. instituindo normas 
para licitação e contratos da Administração Pública e, a Lei Complementar nº 123/06 alterada pela 
LC 147/2014 que estabelece as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado a ser dispensado 
a microempresas de pequeno porte nos âmbitos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

3.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, 

constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de 

competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu 

respectivo plano de cargos; 

3.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

PAGAMENTO: 
 
4.1.   O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final 

do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária,  para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado; Ressalvados os casos quando não efetivados 
os repasses mensais de recursos do em tempo hábil. 

 
4.1.2 Nos preços propostos estão inclusos todos os custos direitos e indiretos requeridos para a 

execução do contrato, sendo 40% correspondente a mão de obra e 60% a despesas 
administrativas, custos com materiais, verbas indenizatórias, insumos, tributos e outras 
despesas que não incidem no cálculo de pessoal, tais índices podem ser alterados desde que na 
proporção os gastos com pessoal da Contratada sejam inferiores ao determinado 
anteriormente; 

4.1.3 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 
8.666, de 1993; 

4.1.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
na nota fiscal apresentada; 

4.1.5  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante; 

4.1.6  Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito a reajuste de preço; 

4.1.7 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada 
a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

i.  Não produziu os resultados acordados; 
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ii. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; 

iii. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

4.1.8 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento; 

4.1.9 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta da REGULARIDADE 

FISCAL E TRABALHISTA para verificar a manutenção das condições de habilitação 

exigidas no edital. 

4.1.10 Constatando-se, junto a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, a situação de 

irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 

defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

contratante; 

4.1.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a 

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 

garantir o recebimento de seus créditos; 

4.1.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 

à contratada a ampla defesa; 

4.1.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua 

situação junto a REGULARIDADE FISCAL ou TRABALHISTA; 

4.1.14 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade 

da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente a REGULARIDADE FISCAL ou TRABALHISTA; 

4.1.15 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável; 

4.1.15.1) A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar; 

4.1.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1 A Contratada obriga-se a comunicar à Prefeitura, através de lançamento no sistema 
informatizado, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, 
não permitiram a correta execução dos serviços; 

5.2 A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços 
que efetuar, de acordo com o presente Edital e seus anexos, bem como pelos danos decorrentes 
da realização dos referidos trabalhos; 

5.3 Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestado, apontadas pela Contratante. 
5.4 Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e seus anexos; 
5.5 A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente 

obrigações, com perfeição e acuidade. 
5.6 Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando 

ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a 
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, 
quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram. 

5.7 Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

5.8 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem 
necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor contratado. 

5.9 Manter contato com o órgão/entidade sobre quaisquer assuntos relativos à prestação dos 
serviços objeto deste edital e seus anexos, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos 
verbais determinados pela urgência de cada caso; 

5.10  Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento 
dos encargos que lhe são confiados; 

5.11 Executar o objeto da licitação obedecendo rigorosamente os prazos e especificações 
técnicas contidas no Edital e seus anexos, bem com o Contrato; 

5.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

5.13 Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo 
de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 

5.14 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.15 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 77 desta Lei; 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

6.1 São obrigações da Contratante: 
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6.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 
6.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 

 
6.4 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 

6.5 Acompanhar, fiscalizar e atestar o cumprimento dos serviços executados e demais obrigações 
da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado, emitindo atestado ao 
fim de cada serviço realizado; 

 
6.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 

6.7 Suprir a CONTRATADA com as informações e base de dados a ser disponibilizados até a data 
da assinatura do presente contrato em arquivo eletrônico e arquivo impresso, contendo: 
cadastro completo dos contribuintes, constando o nome ou razão social, inscrição municipal, 
nome de fantasia, endereço, inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) ou no 
cadastro de pessoas físicas (CPF), indicação da atividade, nome e qualificação dos sócios; 
cadastro econômico-financeiro, constando movimentação econômica dos contribuintes, auto 
de infração, juros, multa e dívida ativa; bem como os demais dados cadastrais necessários ao 
desenvolvimento e execução dos serviços contratados; 

6.8 responsabilizar-se pelas despesas com o envio de correspondências (malas diretas, avisos de 
cobrança, guias de recolhimento, intimações, notificações, etc.); 

6.9 aprovar os modelos e padrões dos documentos administrativos e fiscais de uso exclusivo do 
sistema e de normas que alterem procedimentos ou formulários vinculados à execução dos 
serviços contratados; 

6.10 designar, sem ônus para a CONTRATADA e em número necessário, servidores públicos 
com plena capacitação técnica e legal para o treinamento, acompanhamento e fiscalização 
dos serviços contratados, bem como para realização dos atos indelegáveis previstos no Código 
Tributário Municipal; 

6.11 auditar, sempre que julgar necessário, todos os documentos, inclusive os de natureza 
contábil, referentes aos serviços executados, por sua conta e em poder da CONTRATADA; 

6.12 prover a CONTRATADA dos mecanismos legais(leis, decretos e portarias), necessárias 
para a implantação dos serviços ora contratados; 

6.13 divulgar por todos as mídias  as medidas a serem adotadas durante todo o processo de 
implantação do objeto deste contrato, para orientação e conscientização de toda a população; 

6.14 submeter à apreciação do CONTRATADA, na forma final de apresentação qualquer 
matéria, serviço, anúncio ou peça publicitária pertinente ao objeto do presente Contrato, 
antes da sua veiculação nos meios de comunicação; 

6.15 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. 

6.16 Os servidores municipais que tiverem acesso ao sistema receberão da CONTRATADA 
senha pessoal e intransferível, responsabilizando-se o CONTRATANTE por quaisquer danos ou 
prejuízos que venham a ocorrer, decorrentes do uso indevido das informações do sistema 
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SUA CONTRATAÇÃO: 
 
7.1. O plano de execução e metas objeto desta licitação ocorrerá mediantes a execução dos serviços que 
pode se dar de forma aleatória, não importando a ordem abaixo descrita, e será realizado mediante a 
hora técnica trabalhada que sera fiscalizada e atestada ao fina pelo contratante: 

a) análise das potencialidades do setor minerário do município; 

b) quantificação dos produtos e reservas minerais; 

c) valoração dos produtos e reservas minerais; 

d) estudos técnicos com o fito de elaboração de convênio com órgãos de controle minerais e 
ambientais; 

e) uso de aplicativo de controle e operação da compensação financeira de exploração mineral. 

f) consolidação dos créditos e passivos do município relativos à compensação financeira pela 
exploração mineral; 

g) assessoramento e desenvolvimento de ações competentes, na constituição dos créditos da 
compensação financeira sobre a exploração mineral; 

h) realização de atividade que oriente, acompanhe e desenvolva procedimentos 
administrativos fiscais até o efetivo recolhimento dos créditos a favor do município; 

i) análise da condição tributária do município; 

j) determinação dos passivos relativos recuperação de créditos dos tributos municipais; 

 l) Análise dos relatórios de retorno da agência de instituição bancária que realizaram ou não 
o pagamento de tributos necessários, verificando a consistência dos dados e a regularidade 
dos valores pago. 

m) apuração, determinação e consolidação do passivo dos tributos municipais; 

n)  consolidação, determinação e apuração dos créditos de tributos municipais; 

o) Elaboração de auto de infração e de fiscalização especializada em áreas de elevada 

tecnicidade referente aos parques eólicos e outras complexidades; 

p) Consolidação e fiscalização de recebimento de taxa de fiscalização e funcionamento –TFF 

de operadores de telefonia fixa e móvel. 

q) Elaboração de processo administrativo com finalidade de apurar o passivo tributário dos 

contribuintes, bem como a inscrição na dívida ativa municipal e sua consequente execução 

fiscal. 

r) Estudo e elaboração de emendas ao código tributário Municipal, sua implantação, e 

participação para esclarecimento do mesmo em audiências públicas ou perante o Poder 

Legislativo. 

s) Revisão e/ou criação da Legislação Municipal referente ao código de obras de transporte e 

de vigilância sanitária dentre outras legislações, cuja as alterações sejam necessária a 

consecução dos serviço público e envolva acréscimo de receita. 

t) Apuração dos serviços prestados e tomados pelos contribuintes do ISS/QN 
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u) Consolidação e fiscalização para recebimento da taxa de licença e localização – TLL 

v) Consolidação, determinação, fiscalização e apuração de tributo municipal que venha a ser 

criado.  

 
7.2 - RECURSOS DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 
 

7.2.1 - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o treinamento, qualificação e quantificação dos 
recursos de mão-de-obra, material e equipamentos necessários aos trabalhos para o cumprimento dos 
prazos e demais exigências deste Edital, observando as quantidades mínimas necessárias. 

 
7.2.2 - É de responsabilidade também da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas 
regulamentares da execução dos trabalhos e das condições de segurança, cabendo exclusivamente à 
Contratada a responsabilidade por ações trabalhistas, previdenciárias e/ou acidentárias promovidas por 
seus empregados ou prepostos. 
 
7.2.3 - A Contratada deverá indicar preposto responsável pela execução contínua dos serviços, o qual 
deverá atender imediatamente às solicitações da Prefeitura. 

CONTROLE DA EXECUÇÃO 

8.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 

e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados. 

8.2 A contratante realizará a fiscalização dos serviços e ao fim de cada um deles e ou de cada etapa 

atestará a sua realização e ou conclusão sendo tal condição como sine qua non para o posterior 

recebimento do valor do serviço executado.  Entretanto a fiscalização de que trata este item 

não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 

e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que: 

a)  inexecução total das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c)  fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 
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e)  cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 

9.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

9.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

9.2.2 multa moratória de 0,20% (vinte décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

9.2.3 multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

9.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

9.2.5  suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 

até dois anos;  

9.2.6 impedimento de licitar e contratar com o município de Igaporã - Bahia; 

9.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

9.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

9.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

9.3.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

9.3.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

9.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

9.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro de fornecedores do município. 

Aprovo (Inciso I, § 2º art. 7º da Lei nº 8.6666/93) 
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ANEXO II 

TABELA DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE DE HORAS ESTIMADAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, 
VALOR UNITÁRIO DA HORA TÉCNICA TRABALHADA  E VALOR GLOBAL 

 

ITE
M DESCRIÇÃO UND 

QUANTIDA
DE  

ESTIMADA  
DE HORAS 

PARA 
EXECUÇAO 

DOS 
SERVIÇOS 

VALOR 
UNITARIO DA 

HORA 
TECNICA  VALOR GLOBAL 

Nº1 

Serviços de consolidação, 
recuperação, incremento e 
recebimento de créditos dos 
tributos municipais com ênfase 
aos serviços prestados relativos a 
instalação e manutenção de 
parques eólicos exigindo elevada 
complexidade na realização do 
serviço, bem como realizar 
serviço para identificar e 
consolidar credito tributário 
oriundo da compensação 
financeira pela exploração 
mineral, com uso de aplicativo de 
controle e operação para 
constituição dos créditos 
tributários, devendo também 
prestar serviço necessário para 
firmar convenio o ente 
contratante e órgãos técnicos e 
ou agencias responsáveis pela 
fiscalização, consolidação de 
passivo tributário, expedição de 
licença, a fim de que o 
contratante realize pelo 
contratado ações que culmine 
com o aumento da receita 
tributária, e ou cobrança de 
tributos, sendo que a realização 
do serviço se dará mediante a 
realização de itens do plano de 
metas e execução do serviço item 
7.1, que se dará sob o regime por 
preço unitário das horas 
desprendidas para cada serviço 
realizado que será fiscalizado e 
atestado pelo contratante 

HORA 2.000  R$ 240,00  
 
R$  480.000,00 
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ANEXO – III 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
 
A (nome da empresa)................................................................................................ CNPJ, nº 
......................................, com sede à .................................................................., neste ato representado 
pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) 
o Senhor(a) .................................................................................................................., (nacionalidade, 
estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ........................, expedido pela 
................................, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob 
o nº .........................................................., residente à rua 
.................................................................................................., nº ........bairro:........... Cidade 
de.............................................., como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto à 
Prefeitura Municipal de Igaporã-BA para praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento 
licitatório na modalidade de Pregão, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, 
interpô-los, apresentar lances, negociar  preços e demais condições, confessar, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.  
 
Cidade de ......................, ......... de ........................ de 2019. 

 
 

___________________________________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

. 
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A N E X O IV (envelope de proposta) 
 
 

DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 
 
 
Razão Social :  
_____________________________________________________________________ 
 
Endereço :  
______________________________________________________________________ 
Cidade: ______________________ Estado: ________________ CEP: _________________________ 
Telefone: (____) __________________________ Fax: (____)  
__________________________ 
Nome da pessoa para contato: ________________________________________________________ 
Telefone: (____) _____________________  
E-mail> ________________________________________ 
Nome completo da pessoa que assinará o contrato: 
______________________________________________________________________ 
RG: __________________________________  
CPF: ________________________________________ 
 
Obs: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandado específico para 
assinatura do contrato. 
 
Data: ____/_____/_______ 
 
 

__________________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelas informações 
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A N E X O V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO (Envelope de Habilitação) 
 
    
Pregão nº. XXX/2019 
 
AO MUNICÍPIO DE XXX 
 
Em cumprimento às determinações das Leis Federais nº. 8.666/93 e alterações posteriores, declaram, 
para fins de participação na licitação retro mencionada que: 
 
a.) nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta; 
 
b.) não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera; 
 
c.) não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 
 
d.) não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo ou em comissão ou 
efetivo; 
 
e.) Para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, que não empregamos menores 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade. 
 
 
Por ser a expressão da verdade, eu _______________________________ representante legal desta 
empresa, firmo a presente. 
  
 
 
 
 

Local e data. 
 

Assinatura e carimbo. 
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ANEXO – VI 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DA HABILITAÇÂO 
 
 
 
Pregão nº / 
 
 
 
 
 
(nome da empresa) ______________________________________________ 
CNPJ nº _____________________ sediada __________________________ 
                                                                                     (Endereço completo) 
 
 
Declaro que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
edital de licitação acima referenciado, conforme o teor do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002, sob pena 
de responsabilização nos termos da lei. 
 
XXX,          de                            de  2019 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Nome do representante legal da empresa  
Empresa: _______________________  
CNPJ nº ________________________. 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI CECLEBRAM DE 
UM LADO O MUNICÍPIO DE xxx, E DE OUTRO LADO A 
EMPRESA............................... 

 
O MUNICÍPIO DE IGAPORÃ, no Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 
Bernardo de Brito, nº430 – Centro, Igaporã – Bahia, CEP:46.490-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.811.484/0001-
09, situada na Praça Bernardo de Brito, nº430 – Centro, Igaporã – Bahia, CEP: 46.490-000 - Igaporã-BA, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. JOSÉ SULY FAGUNDES NETTO, com fundamento no caput do Artigo 25 da 
Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa.............................., 
CNPJ nº.................., Inscrição Estadual nº ......................, Inscrição Municipal nº ..........................., estabelecida à Rua 
........................................................, nesta capital, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, aqui 
representada pela seu ......, Sr. .........., CPF nº ..................., considerando as expressas disposições da Lei Federal nº 
8.666/93 com suas alterações posteriores, atos conseqüentes, considerando o Pregão nº 0XXX/20XX, a que se 
procedeu, sob a modalidade de menor preço da hora trabalhada e por conseguinte menor preço global, com  sob 
regime de empreitada por Preço Unitário, considerando, por fim, o teor do processo de nº xxxxxxx, com todas as 
suas peças, despachos, pronunciamentos e pareceres, todos integrantes deste instrumento,  como se transcritos 
estivesse, resolvem celebrar, como efetivamente o fazem, o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, que se regerá 
pelas cláusulas e condições adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam. 
 
DA FINALIDADE - O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com 
vistas a execução dos trabalhos definidos e especificados na Clausula Primeira e seguintes, com vistas a fazer 
ingressar aos cofres públicos municipais créditos tributários oriundos dos tributos municipais  durante o período 
prescricional.   
 
DO FUNDAMENTO LEGAL - Esta adjudicação decorre de licitação sob a modalidade de PP, tipo menor preço, nos 
termos e condições do EDITAL nº XXX/20XX, constante no Processo Administrativo acima mencionado, 
submetendo-se as partes às observâncias às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e às cláusulas e condições aqui estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 - Constitui objeto do presente CONTRATO o  serviços de consolidação, recuperação, incremento e recebimento 
de créditos dos tributos municipais com ênfase relativa a instalação e manutenção de parques eólicos exigindo 
elevada complexidade na realização do serviço, bem como identificar a fim de consolidar credito tributário oriundo 
da compensação financeira pela exploração mineral com utilização de aplicativo de controle e operação para 
constituição dos créditos tributários, e realização do serviço necessário para firmar convenio entre o ente 
contratante e órgãos técnicos e ou agencias responsáveis pela fiscalização, consolidação de passivo tributário, 
expedição de licença, a fim de que o contratante pelo contratado realize ações que culmine com o aumento da 
receita tributária, e ou cobrança de tributos, sendo que a realização do serviço se dará mediante a realização dos 
itens do plano de metas e execução do serviço descritos no item 7.1,do edital do Pregão ... ..../ 2019 que se dará 
sob o regime hora trabalhada desprendidas para execução de cada item do serviço, em conformidade com o que 
estabelece o edital citado e proposta da vencedora do certame. 
1.1.2 Planilha com Objeto da contratação; 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNIDADE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

      

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1- O regime de execução a ser executado pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização 
pela CONTRATANTE são aqueles previstos no objeto e anexo I e II do   pregão presencial nº ......./2019 e termo de 
referência. 
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2.2 - O plano de execução e metas objeto desta licitação serão mediantes a execução dos serviços das alíneas 
abaixo que se dará com a realização da hora técnica trabalhada, nos termos do item 1.5 do anexo I termo de 
referencia do edital do Pregão Presencial nº...xxx../2019 podendo o serviço ser realizado em ordem aleatória na 
forma determinada pelo contratado que deve encontrar o melhor meio para executar os seguintes: 
 

a) análise das potencialidades do setor minerário do município; 

b) quantificação dos produtos e reservas minerais; 

c) valoração dos produtos e reservas minerais; 

d) estudos técnicos com o fito de elaboração de convênio com órgãos de controle minerais e 
ambientais; 

e) uso de aplicativo de controle e operação da compensação financeira de exploração mineral. 

f) consolidação dos créditos e passivos do município relativos à compensação financeira pela exploração 
mineral; 

g) assessoramento e desenvolvimento de ações competentes, na constituição dos créditos da 
compensação financeira sobre a exploração mineral; 

h) realização de atividade que oriente, acompanhe e desenvolva procedimentos administrativos fiscais 
até o efetivo recolhimento dos créditos a favor do município; 

i) análise da condição tributária do município; 

j) determinação dos passivos relativos recuperação de créditos dos tributos municipais; 

 l) Análise dos relatórios de retorno da agência de instituição bancária que realizaram ou não o 
pagamento de tributos necessários, verificando a consistência dos dados e a regularidade dos valores 
pago. 

m) apuração, determinação e consolidação do passivo dos tributos municipais; 

n)  consolidação, determinação e apuração dos créditos de tributos municipais; 

o) Elaboração de auto de infração e de fiscalização especializada em áreas de elevada tecnicidade 

referente aos parques eólicos e outras complexidades; 

p) Consolidação e fiscalização de recebimento de taxa de fiscalização e funcionamento –TFF de 

operadores de telefonia fixa e móvel. 

q) Elaboração de processo administrativo com finalidade de apurar o passivo tributário dos 

contribuintes, bem como a inscrição na dívida ativa municipal e sua consequente execução fiscal. 

r) Estudo e elaboração de emendas ao código tributário Municipal, sua implantação, e participação para 

esclarecimento do mesmo em audiências públicas ou perante o Poder Legislativo. 

s) Revisão e/ou criação da Legislação Municipal referente ao código de obras de transporte e de 

vigilância sanitária dentre outras legislações, cuja as alterações sejam necessárias a consecução dos 

serviço público e envolva acréscimo de receita. 

t) Apuração dos serviços prestados e tomados pelos contribuintes do ISS/QN 

u) Consolidação e fiscalização para recebimento da taxa de licença e localização – TLL 

v) Consolidação, determinação, fiscalização e apuração de tributo municipal que venha a ser criado. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, REAJUSTE E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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3.1 - A contratante pagará à contratada, pela execução dos serviços objeto deste contrato, dependendo da 
efetiva necessidade de utilização de tais serviços, o valor de R$ .............(....). por hora trabalhada e por 
conseguinte o preço estimado Global de R$ ------ (-----) 

3.2 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados; 
3.2.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado; Ressalvados os casos quando não 
efetivados os repasses mensais de recursos do em tempo hábil. 

3.2.2 Nos preços propostos estão inclusos todos os custos direitos e indiretos requeridos para a 
execução do contrato, sendo 40% correspondente a mão de obra e 60% a despesas 
administrativas, custos com materiais, verbas indenizatórias, insumos, tributos e outras despesas 
que não incidem no cálculo de pessoal, tais índices podem ser alterados desde que na proporção 
os gastos com pessoal da Contratada sejam inferiores ao determinado anteriormente; 

3.2.3 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 
8.666, de 1993; 

3.2.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
na nota fiscal apresentada; 

3.2.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante; 

3.2.6 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito a reajuste de preço; 

3.2.7 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada 
a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

i. Não produziu os resultados acordados; 

ii. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

iii. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 
3.2.8 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento; 
3.2.9 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta da REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
3.2.10 Constatando-se, junto a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante; 

3.2.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos; 

3.2.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 
ampla defesa; 
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3.2.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto a 
REGULARIDADE FISCAL ou TRABALHISTA; 

3.2.14 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, 
não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente a REGULARIDADE 
FISCAL ou TRABALHISTA; 

3.2.15 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável; 
3.2.15.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 
de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar; 

3.2.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

3.2.17 De acordo com o Art. 3º da Lei Federal Nº. 10.192, de 14 de março de 2001, os contratos em que 
seja parte órgão ou entidade Administrativa Pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito 
Federal e dos Municípios, serão reajustado ou corrigidos monetariamente de acordo com as 
disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993.  

3.2.17.1 O valor do contrato em caso de prorrogação e dos pagamentos diferidos no tempo serão 
reajustados pelo IPCA e, na sua falta, do IGP-M. Não tendo sido divulgado o índice relativo 
aos exatos meses em questão, o reajuste será realizado pelos últimos meses divulgados; 

3.2.18 O valor deste CONTRATO correrá à conta da:  

 
Unidade Gestora 

 
Fonte/cód. reduz Projeto/Atividade 

Elemento de 
Despesa 

02.02.00 – Secretaria 
Municipal de Planej. 

Admin. Finanças 
       00 – Recursos Próprios  

2017 – Manutenção da 
Secretaria de 

Administração 
3.3.90.39.00 

 
 

3.2.18.1 O Município compromete-se a garantir disponibilidade orçamentária para fazer face às 
despesas contratuais decorrentes ao período de abrangência da contratação, e as que 
porventura tenham que ser repactuadas. 

3.2.18.2 A despesa para o exercício subseqüente será alocada à dotação orçamentária prevista para 
atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária. 

3.2.18.3 A indicação do crédito orçamentário e do respectivo empenho para atender a despesa 
relativa ao exercício futuro poderá ser formalizada por apostilamento 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 
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4.1- O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de ___/____/2019 a ___/____/201***. 
4.2 O presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até os limites da lei, nos moldes 
do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e  suas alterações, condicionado ao interesse das partes, observadas as 
condições previstas no contrato e na legislação vigente, se houver interesse público e conveniência econômico-
financeira para o CONTRATANTE, lavrando-se o competente termo de aditamento, caso sejam preenchidos os 
requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente 
4.2.1. Os serviços foram prestados regularmente;  
4.2.2 - CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária, exceto a decorrente do não 
cumprimento do prazo de entrega da garantia contratual; 
4.2.3 - A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço;  
4.2.4 - O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e  
4.2.5 . A CONTRATADA concorde com a prorrogação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA E PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO CONTRATO 

5.1 - O extrato do presente contrato será publicado na Imprensa Oficial, no prazo definido na Lei n. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE POR PREJUÍZOS DECORRENTES DA PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1 - Ocorrendo imotivada paralisação dos serviços, ora contratados, sem que a CONTRATANTE, para tal tenha 
contribuído, e sem que tenham ocorrido Fatos Imprevistos ou Imprevisíveis, que amparem a situação da 
CONTRATADA, disso resultando prejuízo para a CONTRATANTE, responderá a CONTRATADA, integralmente, pelos 
citados prejuízos obrigando-se como se obriga, expressamente, a ressarci-los. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES e RESPONSABILIDADES DAS PARTES:  

7.1 - Obriga-se a CONTRATADA ; 

7.1.1 A Contratada obriga-se a comunicar à Prefeitura, através de lançamento no sistema 
informatizado, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, 
não permitiram a correta execução dos serviços; 

7.1.2 A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços 
que efetuar, de acordo com o presente Edital e seus anexos, bem como pelos danos decorrentes 
da realização dos referidos trabalhos; 

7.1.3 Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestado, apontadas pela Contratante. 
7.1.4 Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e seus anexos; 
7.1.5 A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente 

obrigações, com perfeição e acuidade. 
7.1.6 Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando 

ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a 
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando 
em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram. 

7.1.7 Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

7.1.8 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem 
necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor contratado. 

7.1.9 Manter contato com o órgão/entidade sobre quaisquer assuntos relativos à prestação dos 
serviços objeto deste edital e seus anexos, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos 
verbais determinados pela urgência de cada caso; 

7.1.10  Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos 
encargos que lhe são confiados; 

7.1.11 Executar o objeto da licitação obedecendo rigorosamente os prazos e especificações técnicas 
contidas no Edital e seus anexos, bem com o Contrato; 

7.1.12 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 



                                                                  

 

 

          Praça Bernardo de Brito, nº430 – Centro, Igaporã – Bahia, CEP: 46.490-000, Fone: 77.3460-1141             41 
 

7.1.13 Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 

7.1.14 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.15 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 
desta Lei; 

7.2 - Obriga-se a CONTRATANTE: 
 
7.2.1 São obrigações da Contratante: 
7.2.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
7.2.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
7.2.4 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
7.2.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 
7.2.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos; 
7.2.7 Suprir a CONTRATADA com as informações e base de dados a ser disponibilizados até a data da assinatura 

do presente contrato em arquivo eletrônico e arquivo impresso, contendo: cadastro completo dos 
contribuintes, constando o nome ou razão social, inscrição municipal, nome de fantasia, endereço, 
inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) ou no cadastro de pessoas físicas (CPF), 
indicação da atividade, nome e qualificação dos sócios; cadastro econômico-financeiro, constando 
movimentação econômica dos contribuintes, auto de infração, juros, multa e dívida ativa; bem como os 
demais dados cadastrais necessários ao desenvolvimento e execução dos serviços contratados; 

7.2.8 responsabilizar-se pelas despesas com o envio de correspondências (malas diretas, avisos de cobrança, 
guias de recolhimento, intimações, notificações, etc.); 

7.2.9 aprovar os modelos e padrões dos documentos administrativos e fiscais de uso exclusivo do sistema e de 
normas que alterem procedimentos ou formulários vinculados à execução dos serviços contratados; 

7.2.10 designar, sem ônus para a CONTRATADA e em número necessário, servidores públicos com plena 
capacitação técnica e legal para o treinamento, acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados, 
bem como para realização dos atos indelegáveis previstos no Código Tributário Municipal; 

7.2.11 auditar, sempre que julgar necessário, todos os documentos, inclusive os de natureza contábil, referentes 
aos serviços executados, por sua conta e em poder da CONTRATADA; 

7.2.12 prover a CONTRATADA dos mecanismos legais(leis, decretos e portarias), necessárias para a implantação 
dos serviços ora contratados; 

7.2.13 divulgar por todos as mídias  as medidas a serem adotadas durante todo o processo de implantação do 
objeto deste contrato, para orientação e conscientização de toda a população; 

7.2.14 submeter à apreciação do CONTRATADA, na forma final de apresentação qualquer matéria, serviço, 
anúncio ou peça publicitária pertinente ao objeto do presente Contrato, antes da sua veiculação nos 
meios de comunicação; 

7.2.15 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado 
a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7.2.16 Os servidores municipais que tiverem acesso ao sistema receberão da CONTRATADA senha pessoal e 
intransferível, responsabilizando-se o CONTRATANTE por quaisquer danos ou prejuízos que venham a 
ocorrer, decorrentes do uso indevido das informações do sistema. 

 

§ 1º - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei nº 8.666 de 
21.06.93, e as especificadas no Edital da Licitação que originou o presente Contrato. 

 
§2º - O Município poderá aplicar multa à CONTRATADA em caso de atraso injustificado na execução total ou 
parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, na seguinte gradação: 
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I - Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 5% (cinco por cento) do valor do contrato, independente 
de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 

II - Em caso de inexecução parcial da entrega: 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do Contrato, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

III - Em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da etapa ou fase em 
atraso. 

IV - Demais sanções administrativas estabelecidas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. 

§3º - Em caso de atraso, na execução do objeto deste CONTRATO, as multas a serem cobradas serão, de logo, 
deduzidas das Faturas correspondentes à época e às etapas, em atraso. 

§ 4º – Reserva-se à CONTRATANTE o direito de cobrar, através de processo de execução, as importâncias devidas 
pela CONTRATADA, ressalvada a cobrança direta, através da garantia prestada. 

§ 5º – Esgotados todos os prazos, que lhe tiverem sido concedidos, para complementação do objeto contratual e 
sua entrega (se for o caso) a CONTRATADA ficará, automaticamente, impedida de participar de novas licitações, 
enquanto não cumprir, integralmente as obrigações aqui assumidas. 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

8.1 - A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização da execução do objeto do CONTRATO, por meio de servidor  
designado para tal fim pelo MUNICÍPIO, sem que reduza, nem exclua, a responsabilidade da CONTRATADA. Esta 
Fiscalização será exercida, no exclusivo interesse da Administração, representada, na oportunidade, pela 
CONTRATANTE, sendo que na ocorrência de qualquer irregularidade, não deverá o fato importar co-
responsabilidade do Poder Público Municipal, ou de seus Agentes de Prepostos, salvo a hipótese de ser 
caracterizada a omissão destes. 

§ 1º – Reserva-se à Fiscalização o direito e a autoridade, para resolver qualquer caso duvidoso ou omisso, não 
previsto, no Edital de Licitação, neste CONTRATO, nas Leis, Regulamentos, Especificações ou tudo quanto, direta 
ou indiretamente, se relacione com o objeto deste CONTRATO; bem assim o direito de intervir na execução, 
quando se constatar incapacidade técnica da CONTRATADA e seus prepostos e empregados, sem que a 
CONTRTATADA faça jus a qualquer indenização. 

§ 2º – As atribuições da Fiscalização, ressalvadas as disposições constantes no caput desta Cláusula e seu Parágrafo 
Primeiro, são: 

 
a) Relatar em tempo hábil, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldade no 

desenvolvimento da aquisição. 
 
b) Esclarecer prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 

correspondência protocolada. 
 
c) Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA, determinando as 

providências necessárias à correção das falhas observadas. 
 

d) Rejeitar todo e qualquer produto inadequado ou não especificado e estipular prazo para sua retificação. 
 
e) Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato e do edital e seus anexos. 
 
f) Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os objetos contratados. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS TRANSFERÊNCIAS E SUB-CONTRATAÇÕES 

9.1 - É admitido, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA a sub-contratação de parte da aquisição, 
desde que previamente autorizado pela Administração. 

 
Parágrafo Único - Havendo sub-contratação, o pagamento das faturas emitidas pelo sub-contratado ficará a cargo 
da CONTRATADA, que deve apresentar sua fatura perante o Município a fim de receber o Crédito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

10.1 - O Recebimento Definitivo do objeto contratual dar-se-ão de acordo com as disposições constantes dos Art. 
73 e 74, da Lei Federal n° 8.666/93, e observados os seguintes prazos e critérios: 
 
10.2 - O recebimento definitivo do objeto será promovido pelo Município, através da Secretaria competente que 
fiscalizará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais e execução do respectivo serviço, emitindo 
termo circunstanciado, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais; 
 
10.3 - O município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição em desacordo as especificações do objeto 
da licitação e as disposições do respectivo Edital; O termo de recebimento será registrado em Livro próprio do 
Município; 
 
Parágrafo Único – O recebimento Definitivo não isentará a CONTRATADA das responsabilidades previstas, nos 
Artigos 441 e 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES CONTRATUAIS 

11.1 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, no termo de referencia e neste Edital, a 
CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução 
parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia 
e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da comunicação oficial; 

III – suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com órgãos da 
Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que seja concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração do Município pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior; 

§1º - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente coma de advertência, suspensão 
temporária para licitar e contratar com a Administração do Contratante e impedimento de licitar e contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

§2º - No caso de fraude na execução do contrato, cabe a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública. 

§3º  – Nos casos de inadimplemento ou de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, 
cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de 
multa de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções 
previstas na Lei. 

§4º – Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte 
não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais, quando 
existentes. 

§5º – Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa de 2% (dois por cento) incidentes sobre o 
valor da etapa ou fase em atraso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÃO 

12.1 - Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse 
da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  - DA RESCISÃO 

13.1 - A inexecução total ou parcial, ou imperfeita execução do objeto contratual proporcionam a RESCISÃO do 
pactuado, garantido o contraditório e obedecendo-se ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93, com as 
conseqüências nela previstas, independentemente de interpelação judicial. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– CASOS OMISSOS  

14.1 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, recorrendo-se à analogia, 
aos costumes e aos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1 - As partes elegem o FORO da Comarca de Igaporã, Estado da Bahia, renunciando-se, como se renuncia, 
expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

15.2 - E por terem acordado, justo e contratado, assinam o presente CONTRATO em 2 (duas) vias, todas iguais e 
para um só fim, na presença de duas testemunhas, infra-firmadas.  
 

Igaporã – Bahia, ___ de ______________ de ____ 

______________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ-BA 
CNPJ: 
RESPONSÁVEL LEGAL 
CONTRATANTE 

 
TESTEMUNHAS 

01____________________________________ 
CPF: 

       ____________________________________ 

 NOME/RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 
RESPONSÁVEL LEGAL 
CONTRATADA 

 

 
02________________________________________ 
CPF: 
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ANEXO VIII (Fora dos Envelopes) 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO  
  
 
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os devidos, termos 
pleno conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação, e ainda: 
 
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, 
declaramos:  

 
(  ) Que não possuímos  a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.  
 
(  ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de 
pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei 
Complementar nº 123/06.  
 
(  ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06 alterada pela LC147/14, haver 
restrição na comprovação  da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos  no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a não 
regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas no caput, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, e no art. 14 
do Decreto nº 3555/2000, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação.   
 
 

_____de __________________ de  20__. 

 
____________________________ 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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ANEXO IX (Envelope de proposta) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
(Nome do representante da licitante) , RG nº xxx,  CPF nº xxx, (nacionalidade),(estado civil), (profissão)                                    
,(cargo que ocupa na empresa) devidamente constituído pela (nome da empresa), CNPJ sediada à  (endereço 
completo) doravante denominada licitante, para fins do disposto no subitem 5.10. do edital de Pregão nº 
......../2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão nº ......./2019, foi elaborada de maneira 

independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

do Pregão nº .........../2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão nº ........../2019, não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº 

......../2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão nº ......../2019, quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº ......../2019, não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão nº .........../2019, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº ......../2019, não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da(o) 

.................................... antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

_________________, _____ de _________________ de 2019. 

__________________________________________________ 
(Nome e assinatura do declarante) 
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ANEXO X (envelope de preposta) 

 
(MODELO DE PROPOSTA) 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. **/2019 

(Proposta referente ao Pregão Presencial nº**/2019) 
 
01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ/MF: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: 
FONE: (    )                                                                    FAX: (    )  
NOME PARA CONTATO: 
02 – DADOS BANCÁRIOS: 
 Conta n.º: _________________ 
 Agencia n.º: _______________ 
 Banco: ____________________ 
03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital 
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
06 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação. 
07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.  

 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANT UND. V. UNIT V.TOTAL 

1 

Serviços de consolidação, recuperação, 
incremento e recebimento de créditos dos 
tributos municipais com ênfase aos serviços 
prestados relativos a instalação e 
manutenção de parques eólicos exigindo 
elevada complexidade na realização do 
serviço, bem como realizar serviço para 
identificar e consolidar credito tributário 
oriundo da compensação financeira pela 
exploração mineral, com uso de aplicativo de 
controle e operação para constituição dos 
créditos tributários, devendo também 
prestar serviço necessário para firmar 
convenio entre o ente contratante e órgãos 
técnicos e ou agencias responsáveis pela 
fiscalização, consolidação de passivo 
tributário, expedição de licença, a fim de que 
o contratante pelo contratado realize ações 
que culmine com o aumento da receita 
tributária, e ou cobrança de tributos, sendo 
que a realização do serviço se dará mediante 
a realização de itens do plano de metas e 
execução do serviço item 7.1, que se dará sob 
o regime por preço unitário das horas 
desprendidas para cada serviço realizado que 
será fiscalizado e atestado pelo contratante 

HORA 

 
 
  

 2.000 
 
 
 

 R$ 240,00  

 
 
 
R$ 480.000,00 
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TOTAL X (v. por algarismo) 

TOTAL GERAL R$ xxxxxxxx (v. por extenso). 

 
_______________,______de ______________de 2019. 
 

(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________ 

Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 

RG.: 
CPF: 
OBS: Elaborar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa 
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ANEXO XI (fora do envelope) 
 

DECLARAÇÃO QUE O PROPONENTE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 
  
  
- Edital de Licitação Pregão Presencial nº ***/2019 
  
  
  
 Declaro, para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que eu,  
__________________________________________,CPF:___________________________RG:________
_____, residente e  domiciliado a Rua __________________________________________________, 
Município de  Igaporã/BA, não possuo nenhum vínculo empregatício com o  serviço público Municipal 
da cidade de Igaporã – Bahia e que estou ciente no o que diz no disposto do art.19º, da Lei 8.666/93, e 
aos arts. 18 e 19 da Lei 9.784/99. 
  
  
  
  
Cidade/estado, ______de ____________de 2019.  
  
  
  
  
  

_______________________________________ 
(Nome e assinatura do declarante) 
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ANEXO XII 

MODELO DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 

PREGÃO Nº 015/2019 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de consolidação e recuperação de créditos 
relativos à compensação financeira pela exploração de recursos minerais, com uso de aplicativo de 
controle e operação, constituição e recuperação de créditos dos tributos municipais 
 
 Atestamos, para fins do Pregão supracitada, que a Empresa __________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
_________, através do seu (sua) representante legal, o(a) Sr(a). _________, inscrito(a) no RG sob o n° 
________, e no CPF/MF sob o n° ___________________, apresentou nas instalações do Departamento 
de Tributos da Prefeitura Municipal de Igaporã - Bahia o aplicativo de Controle e Operação da CFEM, 
bem como, foram apresentadas informações sobre o Cadastro Técnico de Contribuintes do Município 
de Igaporã - Bahia. 
 
 
 
 
Igaporã - Bahia, ____ de ______________ de 2019.  
 

 
 
 

__________________________________________________________ 
Servidor Responsável Pelo Acompanhamento 

 
 
 


