
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Nº: 028/2016 

 

Modalidade: Pregão 

Tipo: Menor Preço  

Regime: Empreitada por preço global 

Objeto: Apurar divergências nos recolhimentos do SEFIP/GFIP 

 

PREÂMBULO 

 

O Município de Tabuleiro/MG, através da Pregoeira, torna público, para o 

conhecimento de quantos possam interessar, que receberá até às 14:00 horas do dia 

15/06/2016 em sua sede, na Praça Alzira Moraes Prata, nº 66, Tabuleiro - MG, CEP 

36165-000, os envelopes com a documentação e propostas dos interessados em 

participar do Processo Licitatório na modalidade pregão com modalidade presencial nº 

028/2016, do tipo menor preço, sob o regime de “Empreitada por Preço Global”, de 

acordo com as seguintes cláusulas e condições: do presente Edital e seus anexos.  

OBJETO 

Verificar/apurar o recolhimento da alíquota RAT - Risco 

de Acidentes de Trabalho nos últimos 05 (cinco) anos e a 

sua possível compensação no caso de recolhimento a 

maior 

MODALIDADE Pregão com procedimento presencial 

TIPO Menor Preço 

FORMA DE JULGAMENTO Menor preço por item 

 
Tanto a licitação quanto a execução do objeto estão subordinados à seguinte 

legislação 

 Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002  

 Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993, subsidiariamente 

 Lei Complementar 123 de dezembro de 2006 



 Lei Complementar 147 de agosto de 2014 

 Os trabalhos serão conduzidos pela seguinte equipe: 

 Ato de designação Portaria n.º 052/2016 

 Presidente(a) Glenda Silveira Corrêa 

 

Equipe de apoio 

Valéria Cristina Santos Viera 

 Julimar Campos Sobrinho 

 A entidade promotora desta licitação está localizada no seguinte endereço: 

 Razão social Município de Tabuleiro/MG 

 Logradouro e número Praça Alzira de Moraes Prata, 66 

 Bairro Centro 

 Município Tabuleiro 

 Estado Estado de Minas Gerais 

 CEP 36.160-000 

 CNPJ 17.744.798/0001-89 

 Telefone (32) 3253 – 1235/1117 

 Email licitação@tabuleiro.mg.gov.br 

 
Horário de funcionamento para 

atendimento externo 
Das 13:00 às 17:00 horas 

 

 

TEXTO 

O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições: 



1 - INFORMAÇÕES INICIAIS 

1.1 - O presente Edital e os respectivos anexos poderão ser examinados, nos dias de 

expedientes na Prefeitura Municipal de Tabuleiro, no horário de 13:00h às 17:00h, por 

quaisquer interessados, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 

acima e/ou solicitar uma cópia no mesmo local.  

 

1.2 - O município esclarece que a pregoeira poderá determinar a interrupção da sessão 

por períodos determinados. Não estando concluído o pregão até o término do horário 

de expediente da prefeitura, o presidente poderá, também, determinar a suspensão da 

sessão com continuidade do pregão nos dias úteis imediatos em horários a serem 

fixados. 

 

1.3 - A licitante que se fizer representar deverá credenciar seu representante 

outorgando-lhe plenos poderes para decisões junto à Pregoeira (o), o qual se 

identificará através de Documento de Identidade (original), do qual será retirado cópia. 

 

1.4 - A Pregoeira informa que não se responsabiliza por editais e documentos enviados 

por meios de comunicação à distância uma vez que podem ocorrer falhas na 

transmissão de mensagem e dificuldades para abrir os arquivos.    

1.5 - Adotar-se-á, neste instrumento, e em toda a documentação a ele associada as 

seguintes definições 

 MUNICÍPIO, PODER CONCEDENTE OU ÓRGÃO GESTOR: Entidade que 

promove a presente licitação. 

 PROPONENTE, LICITANTE OU CONCORRENTE – Pessoa Natural ou Jurídica 

de Direito Público ou Privado que se habilite ao processo licitatório, na forma 

exigida no presente Edital. 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – Comissão designada na forma da 

Lei, receber, analisar documentos de habilitação e julgar as propostas 

apresentadas. 

 CONTRATANTE – Município de TABULEIRO, signatário do instrumento 

contratual para execução do objeto. 

 CONTRATADA – empresa que executará o objeto licitado e a ela adjudicado, na 

forma do instrumento contratual, firmado com a Administração Pública, do 

município de TABULEIRO. 



 ADMINISTRAÇÃO – todos os órgãos, entidades ou unidades do MUNICÍPIO. 

 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO: delegação de sua prestação, feita 

pelo contratante, mediante licitação na modalidade de concorrência à pessoa 

jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco 

e por prazo determinado. 

 SERVIÇO ADEQUADO: aquele que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas, conforme definido na lei federal nº 8987/95 

(no que couber) e no Código de Defesa do Consumidor. 

 SERVIÇO DEFEITUOSO: aquele que não fornece a segurança que o usuário 

dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; a época em que foi fornecido. 

 USUÁRIO: toda pessoa física ou jurídica que utiliza o serviço. 

 PARTES: Contratante, Contratado e Usuário. 

 FISCALIZAÇÃO: Órgão do Município com a incumbência de fiscalizar os 

serviços contratados para a execução do objeto. 

 PREPOSTO Funcionário da CONTRATADA indicado para os contatos com a 

FISCALIZAÇÃO 

2 -  DO OBJETO 

2.1- Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços visando apurar divergências nos recolhimentos/retenções das 

contribuições previdenciárias, bem como retificações da SEFIP/GFIP, formalização e 

acompanhamento de processo administrativo para compensação dos valores devidos.  

2.2. A prestação de serviços objetiva verificar/apurar o recolhimento da alíquota RAT -

Risco de Acidentes de Trabalho nos últimos 05 (cinco) anos e a sua possível 

compensação no caso de recolhimento a maior.  

2.3 - A prestação dos serviços atenderá ás disposições do Termo de Referência que 

como anexo 4 integra este edital 

2.4 - A fiscalização deverá comunicar quaisquer ocorrências verificadas e/ou 

denunciadas que frustrem as especificações técnicas estabelecidas pelos órgãos 

oficiais e as condições estabelecidas no presente Edital. 



2.5 - Qualquer entendimento entre a fiscalização e o contratado será expresso e não 

serão considerados, para qualquer efeito, alegações fundadas em ordens ou 

declarações verbais. 

2.6 - A fiscalização será exercida no interesse do Município e não excluirá ou reduzirá 

a responsabilidade exclusiva do contratado, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, os quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do 

Município ou de seus prepostos. 

2.13 - A Licitação é do tipo menor preço, critério de julgamento menor preço global, e 

será processada na conformidade do disposto na Lei 10.520/2002 e subsidiariamente 

na Lei 8.666/1993 e suas alterações; Leis Complementares nº 123/06 e 147/14 e das 

condições estabelecidas neste edital e nos anexos que o integram. 

3 - DO CREDENCIAMENTO DE LICITANTES E REPRESENTANTES 

3.1 - Iniciada a Sessão e antes da abertura dos envelopes, a PREGOEIRA fará o 

credenciamento dos representantes presentes através da Carta de Credenciamento 

(anexo 2);, Procuração (anexo 1); ou Contrato Social da empresa e de uma declaração 

de que cumpre os requisitos de habilitação firmada pelo representante da empresa  

(anexo 3); 

3.2 - A Carta de Credenciamento ou a Procuração do representante  legal da empresa  

e a declaração mencionada no item anterior não serão colocada no envelope de 

documentação, mas, entregue à pregoeira antes da abertura dos envelopes  

3.3 - A Carta de Credenciamento deverá ser impressa preferencialmente em papel 

timbrado da empresa, na forma do anexo 2, devendo conferir ao credenciado, amplos 

poderes, inclusive para renunciar ao direito de recorrer. 

3.4 - A representação do licitante junto à pregoeira e em todos os atos do processo 

licitatório somente poderá ser exercida pelo representante legal, especificado no 

documento de constituição da empresa, ou por procuradores e credenciados, 

autorizados por ele. 

3.5 - A licitante deverá credenciar seu representante, através de procuração ou termo 

de credenciamento, outorgando-lhe poderes para decisões junto à Pregoeira (o), o qual 

se identificará através de Documento de Identidade original com foto e CPF. 

3.6 - Os representantes das licitantes deverão se apresentar para credenciamento 

junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de: 



a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial em vigor, registrado na Junta Comercial. Em se 

tratando de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

b) Tratando-se de procurador ou credenciado, o correspondente instrumento público 

ou particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para 

formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 

3.7 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

3.8 - A Carta de credenciamento poderá obedecer ao modelo do anexo 2 com poderes 

expressos necessários ao desempenho de suas funções. 

3.9 – O licitante por seu representante deverá apresentar à Pregoeira no início da 

sessão declaração de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 

a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, (anexo 3).  

3.10 - Falhas, irregularidade, ou falta de documentação dos representantes dos 

licitantes não os impedirão de permanecer na sessão. No entanto, a pessoa inabilitada 

como representante, não poderá se manifestar ou praticar atos em nome da licitante.  

3.11 - Na hipótese prevista de entrega dos envelopes por mensageiro, o portador da 

proposta poderá assistir à sessão pública, porém, por lhe faltar qualificação, não 

poderá se manifestar em nome do licitante.  

3.12 - Não existindo representante credenciado, ou o representante estando ausente 

da sala onde se realiza o pregão, quando convocado a prestar esclarecimentos ou 

efetuar lances, nestas hipóteses, as licitantes concorrerão apenas com seu lance 

inicial, oferecido no Envelope 1. 

3.13 - O credenciamento do licitante ou de seu representante junto ao Pregoeiro 

caracteriza a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua 

capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 

3.14 - Os licitantes que não credenciarem representantes ou que porventura enviarem 

seus envelopes via postal, deverão obrigatoriamente, incluir no envelope a que se 



refere à proposta de preços, declaração dando ciência de que cumprem plenamente 

os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII da Lei 10.520/02. 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Poderá participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade 

regularmente estabelecida no País, no ramo pertinente ao objeto desta licitação. 

4.2 - Serão assegurados, no caso de participação de microempresas (ME) e empresas 

de pequeno porte (EPP), as condições estabelecidas nas Leis Complementares nº 

123, de 14/12/06 e 147/2014. 

4.3 - Não será aceita a participação de concorrentes: 

a) Enquadradas em qualquer dos casos previstos no art. 9º da Lei Federal 8.666/93 e 

suas alterações posteriores; 

b) Sob processo de falência, concurso de credores, dissolução ou em liquidação; 

c) Declarada inidônea, em atraso ou inadimplente com o Município sede da empresa; 

d) Em regime de sub-contratação; 

e) Em regime de consórcio; 

f) Impedidas de licitar e/ou transacionar com a Administração Pública ou qualquer de 

suas entidades, direta ou indireta; 

g) Que tiver em seu quadro social ou de pessoal, servidor ou dirigente da 

Administração Direta ou indireta do Município de Tabuleiro; 

h) Suspensa de licitar ou declarada inidônea pela Administração Pública; 

i) Que possuam em seu quadro de servidores ou societário, servidores ou membros da 

Comissão Permanente de Licitação do Município. 

5 – DA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

5.1 - A proposta seguirá o modelo do anexo 5. 

5.2 - O regime de execução será o de empreitada por preço global. 

5.3 - A proposta será redigida em língua portuguesa, contendo o número e a 

modalidade da licitação, apresentada em uma única via, preferencialmente 

datilografada ou digitada, em linguagem clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou 

ressalvas, datada e assinada pelo representante, rubricada em todas as suas páginas, 

contendo: 



a) o preço global, em algarismo e por extenso, em moeda corrente nacional, 

admitindo-se apenas duas casas decimais conforme modelo do anexo 5; 

b) o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data-

limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93; 

c) a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente 

credenciado. 

5.4 - O preço proposto, que se constituirá na única e completa remuneração da 

prestação dos serviços, onde serão computados o lucro e todos os custos, inclusive 

impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem 

como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo 

admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

5.5 - As propostas somente serão recebidas até a data e horário acima mencionado. 

5.6 - No edital apenas uma condição de pagamento está indicada, não sendo aceitas 

propostas alternativas, sob pena de desclassificação. 

6 – DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 - O preço global contratado será pago em uma única parcela após a conclusão dos 

serviços conforme estabelecido no Termo de Referência, que como ANEXO 4 integra 

este edital 

6.2 - O licitante antes de apresentar seu preço deverá examinar e estudar 

cuidadosamente todos os documentos da licitação, estar ciente e concordar com todas 

as cláusulas estabelecidas no edital, inclusive a forma de medição, faturamento e 

pagamento pelos serviços prestados. 

6.3 - A proposta deverá ser apresentada em envelope opaco, fechado com cola, para 

preservação da sua inviolabilidade, com o seguinte endereçamento: 

À 

PREGOEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO - MG 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:  

ENDEREÇO COMPLETO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2016  

                      ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 



 

7 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 - A licitação será julgada segundo os critérios contidos no presente Edital, sendo 

considerado vencedor o concorrente que, após a fase de lances apresentar o menor 

preço global; 

7.2 - Não será levada em consideração qualquer oferta ou vantagem não prevista 

neste instrumento. 

7.3 - Em hipótese alguma, após a entrega das propostas, serão admitidas retificações, 

cancelamento ou alterações de preços, ou ainda, modificação nas condições 

estipuladas neste instrumento ou nas propostas dos concorrentes. 

7.4 - A Comissão examinará as propostas apresentadas, desclassificando a que: 

a) Deixar de apresentar todas as informações solicitadas no presente Edital; 

b) Ofertar preços ou condições em desacordo com o instrumento convocatório; 

c) Condicionar preços ou quaisquer outras condições a fatores não previstos neste 

Edital, ou em relação a outras propostas concorrentes;  

d) Referir-se simplesmente a reduções sobre outras ofertas apresentadas;; 

e) Contiver ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas; 

f) For ilegível ou de complexo entendimento; 

g) Contiver limitações, omissões, alterações, adições ou correções; 

h) For apresentada sem assinatura do representante legal da licitante ou de seu 

representante; 

i) Não contiver todos os itens previstos no Edital e no Termo de Referência; 

j) Preenchidas a lápis ou à tinta; 

k) Apresentar validade inferior a 60 (sessenta) dias; 

l) For considerada inexequível, por inadequação aos objetivos da licitação. 

7.5 - Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante 

apresente mais de uma proposta, todas elas serão desclassificadas 

independentemente dos preços ofertados. 

7.6 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate de 

acordo com o parágrafo único do art. 3º combinado com o § 2º do art. 45 da lei federal 



nº 8666/93, observando-se, ainda, o tratamento diferenciado para as Micro Empresas 

(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), na forma das Leis Complementares nº 

123/06 e 147/2014 

7.7 - Simples omissões ou irregularidades, irrelevantes ou facilmente sanáveis, a 

exclusivo critério da Pregoeira, poderão ser relevadas. 

7.8 - A critério do pregoeira, o julgamento poderá realizar-se em outro dia e hora, em 

função do horário de expediente da sede do Poder Executivo Local ou de diligência e 

análise técnica das propostas e objeções apresentadas. 

 7.9 - Havendo empate entre as propostas, a Comissão utilizará, para desempate, o 

critério de sorteio, em solenidade pública  

7.10 - Serão desclassificadas as propostas, que não constarem preço, com preço 

superior ao do valor estimado para os serviços, as que vincularem sua proposta a 

outras propostas e, ainda, as que não atenderem às demais exigências deste Edital. 

7.11 - Se todas as propostas forem desclassificadas, poderá o Município, conforme o 

caso e segundo sua conveniência, fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis para os 

mesmos apresentarem novas propostas, nos termos do § 3º, do art. 48, da Lei Federal 

nº 8666/93 e alterações posteriores. 

7.12 – A Pregoeira classificará em primeiro lugar a proposta com o menor lance 

apresentado pelo licitante vencedor e classificará as demais na ordem crescente dos 

valores totais ofertados ou corrigidos 

7.13 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate de 

acordo com o estabelecido neste edital. 

7.14 – Simples omissões ou irregularidade, irrelevantes ou facilmente sanáveis, a 

exclusivo critério da Pregoeira (o), poderão ser relevadas. 

8 – DA PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1 - Para habilitação na presente licitação, as empresas deverão apresentar os 

seguintes documentos: 

8.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (art 28) 

 I - Comprovação de que o objetivo social do licitante permite executar o objeto 

licitado através da apresentação do documento especificado no art. 28 da Lei 

Federal 8.666/93, de acordo situação jurídica do licitante e legislação própria, 



incluindo alterações existentes e, se for o caso, devidamente registrados ou 

autorizados por órgão competente constituído por um dos seguintes tipos de 

documentos: 

 a) Registro comercial, no caso de empresa individual 

 b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor (acompanhado da última 

alteração contratual), devidamente registrado em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores. 

 c) inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício. 

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, e de ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

 e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, apresentar o 

Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI 

 f) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

 g) 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; 

8.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art 29) 

 I – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ - Instrução 

Normativa SRF vigente), pertinente e compatível com o objeto desta licitação,  

relativa ao domicílio ou sede do licitante, emitida a não mais de 90 dias da data 

fixada para a entrega dos envelopes com a documentação, demonstrando ser 

ativa a situação cadastral da licitante 

 II - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, 

acompanhada da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio 



ou sede do licitante, com validade na data fixada para a entrega dos envelopes 

com a documentação 

 III – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, acompanhada da 

prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, com validade na data fixada para a entrega do envelope com a 

documentação 

 IV – Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa 

da União, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1.751 de 02 de outubro de 

2014, com validade na data fixada para a entrega dos envelopes de documentação 

 V - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF (Lei n.º 8.036/90 - art. 

27-a) com validade na data fixada para a entrega do envelope com a 

documentação 

 VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440 de 7 de julho de 

2011) com validade na data fixada para a entrega do envelope com a 

documentação. 

 VII - Em se tratando de Micro empresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, 

a comprovação desta condição será mediante certidão, expedida pela Junta 

Comercial, ou pela Declaração do licitante. 

8.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art 31) 

 I - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório 

distribuidor da sede da licitante, emitida a não mais de 30 dias da data fixada para 

a entrega do envelope com a documentação. 

8.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art 30) 

 I - Documento indicando profissional de nível superior, pertencente ao quadro 

permanente do licitante, na data prevista para entrega das propostas, que será o 

Responsável pelo serviço, conforme modelo do ANEXO 7.  



 II - Comprovação através de certidões ou atestados emitido(s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CRC - Conselho 

Regional de Contabilidade, acompanhado(s) de Certidão(ões), específica(s) para 

serviços referida no(s) Atestado(s), comprovando que o profissional indicado 

como responsável, já realizou serviço de apuração de divergências nos 

recolhimentos/retenções das contribuições previdenciárias além de apurar o 

recolhimento da alíquota RAT-Risco de Acidentes de Trabalho nos últimos 05 

(cinco) anos e a sua possível compensação no caso de recolhimento  

 III - Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física demonstrando que o 

profissional indicado se encontra inscrito na entidade profissional competente CRC 

- Conselho Regional de Contabilidade 

 IV - Declaração, firmado pelo profissional indicado, que autorize a apresentação de 

seu nome na presente licitação e declare estar disponível para participar, como 

responsável pela execução do objeto, conforme modelo do ANEXO 8 

 V - Documento(s) comprovando que o profissional indicado pertence ao quadro 

permanente da licitante, na data da licitação na condição de empregado, sócio, 

diretor ou autônomo com contrato de prestação de serviços. Caso o profissional 

indicado seja sócio ou proprietário da empresa e a comprovação de vínculo se dê 

pelo documento de constituição da empresa, esta condição deverá ser esclarecida 

pelo licitante através de uma declaração.  

 VI - Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica demonstrando que o 

licitante se encontra inscrito e em dia com suas obrigações perante a entidade 

profissional competente CRC - Conselho Regional de Contabilidade. 

 VII – Técnica homologada peça receita federal. 

8.1.5 OUTROS DOCUMENTOS 

 I - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de menor(es) de 16 (dezesseis) anos  em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99) ANEXO 9. 



 II - Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, 

do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98 ANEXO 10 

8.2 – Somente serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação dos 

licitantes vencedores da fase de lances. Os envelopes que não forem abertos serão 

devolvidos aos respectivos licitantes após a assinatura do contrato pelo vencedor. 

8.3 - A documentação deverá ser apresentada em envelope opaco, fechado com cola, de 

modo a preservar a sua inviolabilidade, com o seguinte endereçamento: 

À 

PREGOEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO - MG 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:  

ENDEREÇO COMPLETO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2016  

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

8.4 - A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via devidamente 

autenticada por processo cartorial ou pela Pregoeira 

8.4.1 - Os documentos, para serem autenticados pela Pregoeira, deverão ser 

apresentados até uma hora antes da abertura dos envelopes. 

9 - DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

9.1 - A Comissão Permanente de Licitação reserva-se no direito de analisar a 

documentação, em momento posterior à abertura dos respectivos envelopes e, ao 

final, após análise, será lavrada ata circunstanciada que será publicada no Quadro de 

Avisos da Prefeitura Municipal e encaminhada por via Postal, com Aviso de 

Recebimento (AR) às empresas correntes, para que tomem conhecimento. 

9.2 - Será inabilitado o licitante que: 

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados exigidos no 

presente Edital ou apresentá-lo de forma incompleta ou com omissão dos dados 

solicitados; 

b) Apresentar documentos com validade vencida; 



c) Apresentar apenas o protocolo do pedido do documento nos respectivos órgãos ou 

repartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento; 

d) Apresentar documentos de comarca ou jurisdição diferente de sua sede ou 

domicílio exceto se houver disposições em contrário; 

e) Constar objetivo social incompatível com a execução do objeto licitado; 

f) Apresentar documento via FAX. 

9.3 - Para fins de verificação da habilitação dos licitantes, a aceitação de certidões ou 

documentos emitidos através da Internet estão condicionados à confirmação da 

autenticidade, pelo Município, junto ao órgão emissor. 

9.4 - Os demais documentos solicitados serão apresentados no original ou através de 

cópia autenticada, cópia de cópia autenticada ou ainda, cópia acompanhada do 

original para autenticação pela Pregoeira (o) ou Cadastramento. 

9.5 - O envelope documentação deverá ser entregue à Pregoeira fechado, colado, 

indevassável de modo que esteja assegurada sua inviolabilidade. 

9.6 - De acordo com o art. 42 da Lei Complementar 123 de dezembro de 2006, a 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigido para efeito de assinatura do instrumento contratual. 

9.7 - Conforme estabelecido no art. 43 da Lei Complementar 123 de dezembro de 

2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida no presente edital, mesmo que a documentação relativa à 

regularidade fiscal apresente alguma restrição. 

9.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas ou empresas de pequeno porte, a estas será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis estabelecido na Lei Complementar 147/2014, cujo termo inicial 

corresponde ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da entidade promotora da licitação, para 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa  

9.7.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 81 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 

instrumento contratual, ou revogar a licitação. 



10 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES  

10.1 - A entrega dos envelopes com a documentação e proposta poderá ser efetuada 

por uma das seguintes formas:  

a) Pelo representante legal do licitante; 

b) Por procurador ou credenciado munido do respectivo mandado,;  

c) Por mensageiro. 

10.2 - Na hipótese prevista de entrega por mensageiro, o portador da proposta poderá 

assistir à sessão pública, porém, por lhe faltar qualificação, não poderá se manifestar 

em nome do licitante.  

10.3 - Neste caso a licitante não poderá efetuar lances e a licitante concorrerá apenas 

com o lance inicial constante do Envelope 1 Proposta Comercial 

10.4 - Somente os representantes previamente credenciados terão direito a se 

manifestar e rubricar as propostas, bem como apresentar recursos, desistir de sua 

interposição e assinar as Atas. 

11 – DA ETAPA COMPETITIVA  

11.1 - Em sessão pública, na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste Edital, a 

pregoeira, após Iniciada a Sessão e antes da abertura dos envelopes, fará o 

credenciamento dos representantes presentes através da Carta de Credenciamento 

ou, Procuração ou atos de constituição dos concorrentes e, ainda, procedendo a 

entregadas das declarações de que cumprem os requisitos para habilitação conforme 

modelo do ANEXO 3. 

11.2 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade 

em que não mais aceitará novos licitantes. 

11.3 – Durante a sessão os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos 

durante o processo licitatório, estando sujeitos às sanções previstas na legislação 

brasileira e ou neste edital. 

11.4 – Em seqüencia a Pregoeira receberá os envelopes com os documentos de 

habilitação e proposta comercial, que serão rubricados pelos licitantes, pregoeira e 

equipe de apoio. 

11.5 - Primeiramente, serão abertos os envelopes nº 1 – proposta comercial, cujos 

documentos serão rubricados pelos licitantes presentes e pela pregoeira e equipe de 



apoio. Em seguida será verificado se os produtos ofertados atendem às 

especificações do edital. 

11.6 - As propostas que atenderam o edital, serão selecionadas para continuar no 

certame. As que não atenderem, serão desclassificadas. 

11.7 – Para iniciar a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) classificará, para cada item, a 

proposta de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em 

até 10% (dez por cento) em relação à proposta de menor preço, para que seus 

autores participem dos lances verbais. 

11.8 - Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições 

definidas no subitem anterior, o (a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas 

subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem da fase 

competitiva  do certame apresentando lances verbais. 

11.9 - No curso da sessão, os autores das propostas selecionadas serão convidados, 

individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores 

distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até 

proclamação do vencedor. 

11.10 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio, para determinação da ordem de oferta dos lances. 

11.11 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 

palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços,  

11.12 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 

determinará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais daquele item e na 

manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das 

propostas. 

11.13 - Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o 

Pregoeiro negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor. 

11.14 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 

Pregoeiro, as licitantes não manifestarem interesse em apresentar novos lances. 

11.15 – A Pregoeira divulgará, então, o resultado do certame e determinará sua 

publicidade no quadro de publicações oficiais da Prefeitura, ao final do certame. 

11.16 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate por 

sorteio de acordo com parágrafo segundo do artigo 3º combinado com o parágrafo 2º 



do artigo 45 da Lei N. º 8.666/93, exceto quando houver empates envolvendo micro 

empresas ou empresas de pequeno porte, cujos procedimentos encontram-se nos 

itens seguintes. 

11.17 - Está assegurado como critério de desempate, preferência pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte conforme regulado nos itens seguintes. 

11.18 - Concluído o julgamento e a classificação das propostas a Pregoeira (o) 

verificará se ocorreu empate entre a proposta mais bem classificada com propostas 

formuladas por microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o 

critério estabelecido na Lei Complementar 123/2006, art. 44, parágrafo 1º, ou seja, 

aquelas situações em que as propostas apresentadas por micro empresas e empresas 

de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço 

obtido na licitação. 

11.19 - Constatado empate conforme estabelecido no item anterior, a micro empresa 

ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço para desempate com valor inferior à classificada em primeiro lugar no certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

11.20 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis 

após divulgação do aviso com o resultado do certame, sob pena de preclusão do 

direito de fazer a proposta para desempate. 

11.21 - O lance desempate poderá ser efetuado na própria sessão. 

11.22 - Não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte 

conforme item anterior,  serão convocadas as micro empresas e empresas de 

pequeno porte, remanescentes cujas propostas se enquadrem no intervalo 

estabelecido, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

máximo estabelecido no subitem anterior. 

12.22.1 - Este procedimento será repetido com todos licitantes, ME ou EPP, 

respeitada a ordem de classificação, cujas propostas estejam dentro do limite definido 

para empate  

11.23 - Não havendo microempresas ou empresas de pequeno com proposta inferior 

ao limite estabelecido, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora. 



11.24 - O critério de desempate previsto nos subitens anteriores somente se aplicará 

quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte 

11.25 - No caso da necessidade de sorteio, este será realizado na própria sessão 

desde que todos os licitantes estejam presentes ou renunciem ao direito de apresentar 

recurso com relação a decisão da Pregoeira (o) relativa à fase de julgamento das 

propostas de preços. 

11.26 - Encerrada a sessão, a Pregoeira e os concorrentes presentes assinarão a 

respectiva ata da sessão. 

11.27 - Se todas as propostas forem desclassificadas, poderá o Município, conforme o 

caso e segundo sua conveniência, fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis para os 

mesmos apresentarem novas propostas, nos termos do § 3º, do art. 48, da Lei Federal 

nº 8666/93 e alterações posteriores. 

11.28 - Durante a etapa competitiva serão observadas, também, seguintes 

instruções:  

I. É vedada a oferta de lance com vista ao empate; 

II. Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra 

condição não prevista neste edital; 

III. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades previstas neste Edital; 

IV. O (A) Pregoeiro (a) desclassificará as propostas que contenham qualquer 

limitação ou condição substancialmente contrastante com os termos do 

presente Edital, ou descrição errônea do objeto; 

V.  Também desclassificará as propostas com lances globais finais superiores a 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que é o valor máximo admitido pelo 

Município; 

VI. Ocorrendo qualquer das situações em que os envelopes propostas fiquem sob 

a guarda da Pregoeira (o), estes serão rubricados pelos licitantes presentes e, 

no início da sessão programada para sua abertura, o presidente da sessão os 

submeterá ao exame de todos os concorrentes para que verifiquem se os 

envelopes foram violados;  



VII. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio, para definir a ordem de apresentação dos 

lances; 

VIII. Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance 

registrado pelo Pregoeiro; 

IX. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

acarretará na exclusão do licitante para a disputa do item em julgamento e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior 

ordenação das propostas; 

X. Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra 

condição não prevista neste edital; 

XI. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades previstas neste Edital; 

XII. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 

Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 

lances; 

XIII. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, 

observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor 

preço; 

12 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

12.1 - As despesas com o objeto de que trata este instrumento correrão à conta da 

dotação orçamentária de 2016: 

3.3.90.39.00.2.05.00.04.122.102.2.0037 – Secretaria de Administração 

13 - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

13.1 - As dúvidas quanto a interpretação dos termos utilizados nos documentos que 

integram este instrumento, bem como qualquer incorreção ou discrepância encontrado 

nos mesmos, deverão ser apresentados ao Município, até 2 (dois) dias úteis antes da 

data de recebimento dos envelopes com os documentos de habilitação e proposta de 

preços. Para isso os interessados deverão dirigir-se à Pregoeira (o) no endereço 

citado no preâmbulo deste instrumento, nos dias úteis, no seguinte horário: 

Horário: das 13h00min às 17h00min nos dias úteis. 



13.2 - Se for de interesse do licitante resposta por escrito, a consulta também deverá 

ser feita por escrito. 

13.3 - O Município não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as dúvidas não 

forem formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas.  

13.4 - A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para 

prorrogação da data de entrega dos documentos de habilitação e proposta de preços. 

13.5  - A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de 

que o licitante: 

 a) Tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento 

das obrigações estipuladas no presente instrumento; 

 b) Examinou completamente todos os elementos entregues pelo Município, que 

os comparou entre si, e que obteve do Município todas as informações e 

esclarecimentos necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, antes de 

preparar sua proposta 

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

14.1 – Em face da Comissão Permanente de Licitação, no curso do procedimento 

licitatório, são atacáveis, via de recurso administrativo, as seguintes decisões:  

a) Habilitação ou inabilitação dos licitantes; 

b) Julgamento das propostas. 

14.2 - Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da Lei N.º 

8.666/93, devidamente fundamentados e serão entregues à Pregoeira (o) dentro do 

prazo estipulado no art. 109 da Lei N.º 8.666/93. 

14.3 - Conforme faculdade prevista no art. 109 § 6º, os licitantes terão o prazo de 02 

(dois) dias úteis a contar da data de divulgação dos resultados das fases de 

habilitação e propostas para apresentar recurso contra os julgamentos da Pregoeira 

(o). 

14.4 - Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal e encaminhados através da 

Pregoeira (o) conforme estabelece o § 4º do art. 109 da Lei 8666/93. 

14.5 - Os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura 

Municipal de Tabuleiro ou junto a Pregoeira (o). Os recursos protocolados em forma 

diversa do estabelecido neste Edital serão rejeitados 



14.6 - Somente serão considerados recursos entregues na via original, não sendo 

aceito cópias dos recursos, ou, ainda, recursos enviados por fax ou por qualquer outro 

meio de comunicação à distância. 

14.7 - Os recursos entregues em forma diversa do estabelecido neste Edital não serão 

conhecidos. 

14.8 - São pressupostos de admissibilidade do recurso: 

 A legitimidade; 

 O interesse de recorrer; 

 A existência de ato administrativo decisório; 

 A tempestividade 

 A forma escrita; 

 A fundamentação; 

 O pedido de nova decisão. 

14.9 - Interposto o recurso por um dos licitantes a Pregoeira (o) comunicará aos 

demais licitantes que, querendo, poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

contados a partir do recebimento da notificação. 

14.10 - Os recursos têm efeito suspensivo, que alcança o prazo de validade das 

propostas. 

15 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

15.1 - Apreciadas as propostas e indicado o vencedor, a Comissão Permanente de 

Licitação elaborará ata circunstanciada, visando a homologação do resultado e 

adjudicação do objeto licitado. 

15.2 - A decisão da Comissão Permanente de Licitação será considerada definitiva 

após a homologação do resultado, o que ocorrerá transcorridos 3 (três) dias úteis após 

a publicação. 

15.3 - Todos os participantes serão avisados do resultado definitivo, mediante afixação 

de cópia da ata no Quadro de Avisos do Município e sua remessa postal, com Aviso 

de Recebimento (AR). 

15.4 - O processo licitatório será concluído mediante a assinatura do respectivo 

contrato.  



15.5 - O licitante vencedor, através de representante devidamente credenciado, 

deverá assinar o contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

sua convocação, pelo Município. Não o fazendo, será convocado o licitante 

classificado a seguir (art. 64, § 2º), para que retire o instrumento contratual e o assine 

no mesmo prazo e condições do primeiro colocado e, assim, sucessivamente, 

ocorrendo a mesma situação enquanto houver licitante classificado. 

16 – DOS CONTRATOS, ALTERAÇÕES E RESCISÃO 

16.1 - O Contrato, cuja minuta encontra-se no anexo 11, será firmado com a empresa 

vencedora do certame, que será convocada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 

da data da homologação do resultado final sob pena de decair do direito à contração, 

sujeitando-se, ainda, às penalidades prevista no presente Edital. 

16.1.1 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela contratante. 

16.1.2 - O não atendimento pelo licitante vencedor ao estabelecido no item anterior, 

sem justificativa aceita pelo Município de Tabuleiro constituirá motivo suficiente para 

que seja cancelada a adjudicação que lhe foi feita. 

16.1.3 - Na hipótese do licitante vencedor não comparecer para assinar o contrato no 

prazo estipulado, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, será imediatamente 

convocado o segundo classificado para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas para o primeiro colocado, nos termos do parágrafo 2º, do art. 64, 

da Lei 8.666/93. 

16.2 - O contrato terá caráter administrativo e será regulado pelas suas cláusulas e 

pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

16.3 - A contratante é assegurado o direito de modificar o contrato, unilateralmente, 

para melhor adequá-lo às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 

contratado, observando-se o contido nos §§ 1º e 2º, do art. 58 da Lei 8.666/93, e, 

ainda, 

1) Fiscalizar a sua execução; 

2) Aplicar sanções motivadas pela sua inexecução, total ou parcial, conforme 

estabelecido no item 16 (dezesseis); 



16.4 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento e, constituem motivos 

para a sua rescisão: 

a) O descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos; 

b) A lentidão em seu cumprimento que comprove a impossibilidade da prestação 

adequada dos serviços; 

c) O atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 

d) A paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração 

Municipal; 

e) A subcontratação total ou parcial do objeto contratual, a sua associação com 

outrem, cessão ou transferência total ou parcial, fusão, cisão ou incorporação não 

admitidas expressamente no Edital e no contrato; 

f) O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada ao 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual bem como as dos superiores; 

g) O cometimento reiterado de faltas na execução devidamente anotadas em registro 

próprio; 

h) A decretação de falência; 

i) A dissolução da sociedade; 

j) Alteração social o modificação na sua finalidade ou na estrutura da empresa que 

prejudique a execução do contrato; 

k) Razões de direito público de alta relevância e amplo conhecimento, exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato, devidamente justificada e 

determinada pela máxima autoridade da esfera administrativa municipal. 

l) A supressão dos serviços, por parte da Administração, que acarrete modificação no 

valor inicial do contrato, exceto quanto ao limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93; 

m) A suspensão expressa por parte da Administração, por período superior a 120 

(cento e vinte) dias, exceto em caso de calamidade pública ou por repetidas 

suspensões que totalizem o mesmo período, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações sucessivas, assegurado ao contratado o direito de optar 



pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação; 

n) A falta de das condições necessárias à prestação dos serviços contratados, por 

parte da Administração, nos respectivos prazos; 

o) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado que 

impeçam a execução do contrato; 

p) Descumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88. 

16.5 - Os casos que ensejarem a rescisão contratual serão formalmente motivados 

nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa e poderão 

ocorrer: por determinação de ato unilateral e escrito da administração nos casos 

enumerados nos incisos I, II e III, do art. 79 da LNL, sem prejuízo da aplicação das 

demais normas contidas na mesma Lei. 

16.6 - O não atendimento pelo licitante vencedor ao estabelecido no item anterior, sem 

justificativa aceita pelo Município de Tabuleiro constituirá motivo suficiente para que 

seja cancelada a adjudicação que lhe foi feita. 

16.7 - Na hipótese do licitante vencedor não comparecer para assinar o contrato no 

prazo estipulado, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, será imediatamente 

convocado o segundo classificado para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas para o primeiro colocado, nos termos do parágrafo 2º, do art. 64, 

da Lei 8.666/93. 

16.8 - Para assinatura do contrato, o licitante convocado deverá adotar os seguintes 

procedimentos: 

a) Encaminhar representante munido de documento que lhe atribua 

poderes para firmar o contrato em nome do licitante; 

b) Rubricar e assinar os documentos que fizerem parte integrante do 

contrato, no ato de sua assinatura; 

c) Após receber o contrato e assiná-lo deverá reconhecer a firma em 

Cartório de Notas, devolvendo as vias contratuais no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da assinatura do 

mesmo. 

17 – DAS PENALIDADES 



17.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros 

ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 

e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

17.1.1 - Advertência; 

17.1.2 - 0,3% (três décimos por cento) do valor global por dia, até o 10o (décimo) dia 

de atraso, prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

17.1.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor global do contrato, no 

caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, 

quando for o caso; 

17.1.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do global do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 

Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

17.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 

da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

17.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 

contratante promova sua reabilitação. 

17.4 - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 

Município de Tabuleiro/MG, no prazo máximo de 10(dez) dias úteis a contar da data 

da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo 

Município, quando for o caso.  

18 - DOS PAGAMENTOS 



18.1 - Os pagamentos serão efetuados diretamente ao contratado, mediante Ordem 

de Pagamento Bancária até o 5º dia da apresentação da Nota Fiscal Fatura, devendo 

o contratado informar o Banco, número e local da agência e o número da Conta 

Corrente para o respectivo Crédito. 

18.2 - Os pagamentos somente serão liberados após a conferência das medições que 

serão realizadas pelo Município, que observará o cumprimento das atividades e da 

real prestação dos serviços. 

18.3 - O contratado deverá manter rigorosamente em dia, toda a documentação 

exigida para a sua habilitação, renovando-as quando dos seus vencimentos e 

apresentando-as ao Contratante para fins de atualização dos seus dados, evitando, 

assim, atraso nos respectivos pagamentos. 

18.4 - Em qualquer ocasião e sempre que julgar conveniente, o Município poderá 

exigir a comprovação de adimplência do contratado perante os seus empregados 

quanto à sua folha de pagamento e registro de cada um deles. 

19 - DO PRAZO  

19.1 - O prazo para realização do serviço será de 3 meses, contados da data de 

emissão da Ordem de Serviço para início da execução. 

20 – DO FORO 

20.1 - É único e exclusivo competente para solução de todo e qualquer litígio 

decorrente deste procedimento, o Foro da Comarca de Rio Pomba/MG. 

21– DOS ANEXOS DO EDITAL 

21.1 - Integram o presente edital com se nele estivessem fielmente transcritos os 

seguintes documentos 

ANEXO I – PROGURAÇÃO; 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO; 

ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO V - PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DA LC 123/06 ME E EPP; 

ANEXO VII - INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO; 



ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE; 

 ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO A MENOR; 

ANEXO X - INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO; 

ANEXO XI - MINUTA CONTRATUAL. 

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 - O Município poderá, em qualquer fase do processo, revogar ou alterar a 

presente licitação no todo ou em parte, mediante justificativa fundamentada. Deverá 

declarar, de ofício ou por provocação de terceiros, sua nulidade, se constatada a 

existência de ilegalidade, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, art. 49 e 

respectivos parágrafos. 

22.2 - Qualquer interessado poderá obter o presente Edital mediante solicitação junto 

à Pregoeira (o), no endereço contido no preâmbulo deste Edital. 

22.3 - O ato de entrega dos envelopes pressupõe o prévio e pleno conhecimento e a 

aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital, bem como sobre a real 

situação dos bens objeto desta licitação, não podendo qualquer proponente alegar o 

desconhecimento para justificar os atos praticados em desacordo com estas 

condições. 

22.4 - A execução do objeto descrito tem por justificativa a recuperação de valores 

pagos a maior nos recolhimento 

22.5 - Os casos omissos serão examinados e decididos na forma da Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

TABULEIRO (MG), 03 de Junho de 2016 

 

_____________________________ 

Presidente Comissão Licitação 

 

 

 



ANEXO 1 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE 

(Razão Social) ____, CNPJ ___________, com sede à (logradouro), n.º _____, 
bairro _______, na cidade de ____________, Estado de ______ por seu 
representante legal infra-assinado Sr. __________________, (nacionalidade), 
(profissão), identidade n.º ___________, expedida por _______, CPF 
________ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro ________ na cidade de 
________________, Estado de _________________. 

OUTORGADO 

Sr __________________, (nacionalidade), (profissão), identidade n.º 
___________, expedida por _______, CPF ________ residentes à 
(logradouro), n.º ____, bairro ________, na cidade de ________________, 
Estado de _________________ 

PODERES 

Para representá-lo na Licitação n.º 028/2016 promovida pelo Município de 
Tabuleiro, podendo o dito procurador, participar de todos os atos do certame, 
assinar atas, recibos e outros documentos, acordar, discordar, desistir, 
renunciar, transigir, impugnar, reconvir, recorrer, representar e funcionar junto à 
Pregoeira (o) no que for necessário 

Local e data  

______________________ 
  



ANEXO 2 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob 

N° _____________________, Insc. Estadual N° ________________, com sede na cidade 

de _______________Estado ____, na Rua/Av. _________ 

____________________________________, N° _______. Bairro _____, CEP 

Nº___________ legalmente representada pelo(a) Sr.(a) ________________ citar o 

cargo),________________ credencia o(a) Sr.(a)________________________________, 

portador da Carteira de Identidade N°: _______, CPF N°: ______________, para 

representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação, do Município de 

Tabuleiro, no Processo Licitatório N°: 044/2016, podendo manifestar-se em nome da 

empresa, participar de todos os atos do certame, assinar atas, recibos e outros 

documentos, acordar, discordar, efetuar lances, desistir, renunciar, transigir, 

impugnar, recorrer, representar, assinar contratos e ordens de serviço e funcionar 

junto às Comissões de Licitação e Cadastramento no que for necessário, interpor e 

desistir de recursos em todas as fases desta Licitação, rubricar propostas e assinar 

atas. 

(Local, Data 

Nome por extenso/Assinatura 

Identidade/CPF 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DO ENVELOPE “PROPOSTA” 



ANEXO 3 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

LICITAÇÃO N.º 028/2016 

MODELO  

 

 

NOME ou RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE, inscrita no CPF ou CNPJ sob o número 

..........................., com residência ou sede à Rua (Av.) ................................, n.º......., 

Bairro......................, na cidade de .................................Estado de .............................., 

CEP.........................., por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as 

penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no 

procedimento licitatório em referência. 

 

Local:      Data:       

 

REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE 

 

 CARIMBO DO CNPJ 

Assinatura:   

Nome:         

Cargo:    

Identidade:         

CPF:         

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO: 

 

1.1 Constitui objeto desta licitação a Contratação para prestação de serviços 

de Assessoria em Administração Pública, especificamente na área de recursos 

humanos para apurar divergência nos recolhimentos/retenções das 

contribuições previdenciárias, bem como retificações da GFIP e SEFIP, 

formalização e acompanhamento de processo administrativo para 

compensação dos valores devidos.  

1.2  A prestação de serviços objetiva a verificar/apurar o recolhimento da 

alíquota RAT - Risco de Acidentes de Trabalho nos últimos 05 (cinco) anos e a 

sua possível compensação no caso de recolhimento a maior.  

 

2 - SERVIÇOS INCLUSOS: 

 

2.1 - Os serviços deverão compreender: 

a) Auditoria Operacional em todas as folhas de pagamentos dos últimos 5 

(cinco) anos; 

b) Orientação nas retificações que porventura tenham que ser realizadas; 

c) Orientação nos pedidos de restituição e/ou compensações de 

recolhimentos efetuados indevidos conforme apuração na auditoria; 

d) Subsidiar a Procuradoria Municipal para eventuais ações administrativas 

e/ou judiciais; 

e) Realizar levantamentos quanto a redução do RAT e emissão de laudos 

técnicos e jurídicos; 

f) Fornecer legislação comprovando a atividade preponderante quanto a 

exposição de grau de risco inferior a classificação presumida pelo INSS, e 



posterior apresentação de adequação do RAT conforme Lei e Decreto em 

vigor; 

g) Apresentar planilhas com valores a serem compensados, retificados 

para retransmissão SEFIP dos últimos 05(cinco) anos, bem como executar ou 

orientar os servidores para esta transmissão; 

h) Verificar bases de cálculos da incidência e contribuições previdenciárias, 

recuperação de valores recolhidos a maior, caso sejam detectados, orientação 

nos preenchimentos das guias de informações à RFB - Receita Federal do 

Brasil e/ou Ministério da Previdência e Assistência Social; 

i) Levantar todos os recolhimentos previdenciários e trabalhistas efetuados 

pelo Município, tendo como base as guias de recolhimentos da previdência 

social-GPS, retenções ocorridas nas verbas do Fundo de Participação dos 

Municípios - FPM, informações a Previdência Social e folhas de pagamentos; 

j) Levantar, analisar, corrigir e recuperar valores de contribuições pagas 

indevidamente referente ao RAT - Riscos Ambientais do Trabalho, no que se 

refere à preponderância da atividade do Município dos últimos 05 anos; 

k) Acompanhar a compensação dos valores pelo Município junto à RFB 

e/ou Previdência Social, durante todo o processo, inclusive com notificação 

formal à RFB antes de proceder à compensação do valor eventualmente pago 

a maior. A empresa deverá prestar assessoria jurídica e contábil, durante e 

depois da execução do serviço, ficando responsável por eventuais danos 

(multa, prejuízo, etc) provocados ao Município contratante, enquanto perdurar o 

processo; e 

l) Garantir que todas as informações referentes aos servidores 

relacionados nas SEFIP’s sejam preservadas.   

2.2 - Esse trabalho implicará na execução das seguintes atividades: 

a) Análise das folhas de pagamento e levantamento e revisão das incidências 

previdenciárias, para verificação da existência de créditos passíveis de 

recuperação; 

b) Elaboração de planilhas demonstrativas e cálculos dos valores encontrados, 

eventualmente recuperáveis, informando-se, de forma detalhada, todos os 

critérios utilizados, inclusive para a atualização monetária dos valores; e 



c) Acompanhamento e preparação dos processos administrativos e/ou judiciais, 

se necessários. 

Deve-se ressaltar que as medidas administrativas serão patrocinadas pela 

licitante. 

2.3 - Produtos 

Com o resultado dos trabalhos desenvolvidos pela contratada, serão 

apresentados os seguintes produtos: 

a) Elaboração de Parecer de Auditoria sobre as divergências apuradas; 

b) Elaboração de oficio de encaminhamento das compensações realizadas 

pelo município em GFIP com a respectiva fundamentação legal sobre os 

valores apurados e recolhidos a maior ou menor; 

c) Orientação junto ao setor de Recursos Humanos do município quanto a 

retificação das GFIP sobre os valores apurados no levantamento da auditoria; 

d) Elaboração de normas a serem adotadas para as regularizações de 

divergências apuradas nos controles internos do Departamento de Recursos 

Humanos. 

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1 - Cumprir com as obrigações acordadas em contrato a ser firmado, mais 

especificamente, honrar o pagamento dos honorários dentro dos prazos e 

condições fixados e fornecer procuração para levantamento, e negociação por 

via administrativa na Agência da Receita Federal do Brasil, para a efetivação 

das compensações e/ou restituição. 

4 - PRAZO 

4.1 - A CONTRATADA terá prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da 

emissão da ordem de serviços, para análise, identificação dos créditos 

passíveis de recuperação, e requerer a restituição e/ou compensações de 

valores recolhidos indevidamente. 

4.2 - A não execução do serviço em 90 (noventa) dias, a contratada sofrerá: 

a) Multa; 

b) Rescisão do Contrato; 

c) Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Tabuleiro/MG, 

por um período de 02 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade conforme detalhado na minuta de contrato. 



4.4 - Para a segunda etapa a contratada se compromete a acompanhar todo o 

processo de consolidação da dívida até a data de homologação do novo 

parcelamento. 

5 - SUPERVISÃO DOS TRABALHOS 

A supervisão dos trabalhos ficará a cargo da Secretaria Municipal de 

Administração. 

6 - PREVISÃO DAS DESPESAS 

Para a auditoria do Departamento de Recursos Humanos, estimamos os 

seguintes prazos necessários, conforme abaixo: 

ETAPAS PRAZO 

Planejamento ATÉ 30 DIAS DA ASSINATURA 

CONTRATO 

Coleta de dados ATÉ 30 DIAS DA ASSINATURA 

CONTRATO 

Auditoria Operacional ATÉ 30 DIAS DA ASSINATURA 

CONTRATO 

Gestões junto a RFB ATÉ 90 DIAS DA ASSINATURA 

CONTRATO 

Elaboração de Parecer de Auditoria ATÉ 90 DIAS DA ASSINATURA 

CONTRATO 

Elaboração de proposta na alteração 

das normas internas sobre o 

Departamento de Recursos Humanos 

ATÉ 90 DIAS DA ASSINATURA 

CONTRATO 

CLÁUSULA 7ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. - Dos Preços 



O preço que o contratante pagará ao contratado pela realização do serviço será de  

R$ _________________(___________________________) 

7.2 - O preço global contratado será pago em parcela única após a conclusão dos 

serviços 

7.3 – O valor global ou suas parcelas somente será pago, após conclusão das etapas 

previstas e devidamente aceitas pelo município 

7.4 - O “contratante” efetuará o pagamento à “contratada” em até 30 (trinta) dias, após 

a comprovação da efetiva prestação do serviço realizado em cada etapa. 

7.5 – O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das 

obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à 

competência imediatamente anterior aquela a que se refere a remuneração auferida. 

7.6. - O pagamento far-se-á por meio de Nota Fiscal expedida pela contratada, de 

acordo com os serviços efetivamente realizados e aceitos pelo contratante. 

7.7 - Para o efetivo pagamento a contratada apresentará ao contratante a prova de 

regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e o Certificado 

de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

8. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da dotação 

orçamentária: 

3.3.90.39.00.2.05.00.04.122.102.2.0037 – Secretaria de Administração 

8.2 - Nos exercícios subsequentes as despesas serão custeadas com as dotações 

específicas dos Orçamentos de cada exercício. 

 

 
   
  



ANEXO 5 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

LICITAÇÃO N.º 028/2016 

MODALIDADE: CONVITE 

PROPONENTE 

Razão Social:  

Logradouro:  N.º  Bairro:  

Cidade:  UF: CEP:  Tel:  

CNPJ:  Inscrição Estadual:  

Para execução dos serviços de verificação apuração do recolhimento da alíquota RAT 

- Risco de Acidentes de Trabalho nos últimos 05 (cinco) anos e a sua possível 

compensação no caso de recolhimento a maior propomos o seguinte valor global: 

R$ _________________(___________________________) 

7.2 - O preço global contratado será pago em uma única parcela após a conclusão dos 

serviços 

7.3 – O valor global proposto e suas parcelas somente serão pagos, após conclusão 

das etapas previstas e devidamente aceitas pelo município. 

VALIDADE DA PROPOSTA  

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

Local:  Data:  

 

DECLARAÇÃO  CARIMBO DO CNPJ 

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento 
convocatório relativo à licitação em referência, estar 
ciente dos critérios de julgamento do certame e da 
forma de medição e pagamento estabelecidos para 
remunerar a execução do objeto licitado. 

  

Assinatura:   

Nome:    

Cargo:    

Identidade:    

CPF:    

  



ANEXO 6 

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO E EXCLUSÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 3º, I 

E § 4º, I A X, DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 

..................................................., inscrita no CNPJ sob n ..................................., neste 

ato representada por ........................................., portador (a) do RG n ........................., 

inscrita (o) no CPF sob o n ................................, declara sob as penas da lei que: 

     a sua receita bruta não é superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), 

em cada ano calendário, conforme determina o Art. 3, Incisos I, da Lei Complementar 

123/06: 

     a sua receita bruta é superior a R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), não 

ultrapassado o limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). 

Declara ainda, que a empresa está excluída das hipóteses avençadas no Art. 3, 

parágrafo 4, Incisos I a X da mesma lei. 

Data e Assinatura do responsável 

Obs: Assinalar de acordo com a sua condição, ME ou EPP 

REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE 

 

 CARIMBO DO CNPJ 

Assinatura:   

Nome:         

Cargo:    

Identidade:         

CPF:         

 

 

  

 

 



ANEXO 7 
 

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS 
 
 

DECLARAÇÃO 

Em atendimento ao Edital referente a Licitação 028/2016, Modalidade 

PREGÃO indicamos, como  Responsável pela  execução dos serviços de 

verificação apuração do recolhimento da alíquota RAT - Risco de Acidentes de 

Trabalho nos últimos 05 (cinco) anos e a sua possível compensação no caso de 

recolhimento a maior indicamos o Sr. _______________________________________ 

CRC _____________________ para demonstrar que o profissional indicado 

executou serviços semelhantes ao objeto da licitação estamos anexando a 

certidões (ou atestados), fornecido por __________________, acompanhadas da 

respectiva Certidão de Acervo (CAT) expedida pelo CRC. 

Estamos anexando, também comprovantes de que o profissional indicado 
possui vinculo com a empresa, nesta data. 

 

REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE 

 

 CARIMBO DO CNPJ 

Assinatura:   

Nome:         

Cargo:    

Identidade:         

CPF:         

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

Declaro em atendimento ao Edital referente à Licitação Nº 028/2016, que 

autorizo a empresa _______________________ CNPJ __________________ 

a apresentar-me como RESPONSÁVEL pela execução dos serviços de 

verificação /apuração do recolhimento da alíquota RAT-Risco de Acidentes 

de Trabalho nos últimos 05 (cinco) anos e a sua possível compensação no 

caso de recolhimento e que encontro-me disponível para a execução dos 

serviços, caso vencedora  a proposta da empresa citada. 

 

PROFISSIONAL INDICADO 

 

 

Assinatura:  

Nome:        

Identidade:        

CPF:        

 

 
 

 

  



 

 

ANEXO 9 

DECLARAÇÃO EMPREGO  DE MENOR 

 

 

A Empresa______________________________________________, CNPJ Nº: 

_______________, por seu representante legal  a seguir infra assinado DECLARA, na 

forma da Lei, para fins do disposto na legislação vigente, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho, a 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. 

  



ANEXO 10 

INEXISTÊMCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

A empresa _________________________________, CNPJ Nº: _________________, por 

seu representante legal infra-assinado, declara para fins de participação e habilitação 

no Processo Licitatório Nº 044/2016, sob as penas da Lei, que se responsabiliza a 

comunicar ao Município de Tabuleiro a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação e que não se encontra incursa nos impedimentos e/ou sanções impeditivas 

de participar de Licitações, conforme previsto n os artigos 9º, § 2º, e 87, incisos III e IV, 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

Por ser verdade firma a presente declaração. 

 

(Local, Data) 

 

Nome por extenso/Assinatura do Representante LegaI Identidade/CPF 

 

Este Documento deverá ser impresso em papel timbrado da Licitante 

  



ANEXO 11 

 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE TABULEIRO-MG, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 17.694.852/0001-29 com sede administrativa na Rua Ataliba 

Pereira nº 99 - Centro - Tabuleiro/MG, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, Sr. José Alves, inscrito no CPF sob nº 067.088.386-72, de ora em diante 

denominado CONTRATANTE, e de outro lado ___________________________________ 

(qualificar), neste ato representado por ...................................., inscrito no CPF sob o 

nº ........................, Identidade Nº. ......................., de legislação ora em diante 

denominado simplesmente CONTRATADO, de conformidade com o  Processo 

Licitatório nº. _______/_____, Modalidade Pregão Presencial nº. ___/_____, têm como 

justo e contratado a execução do objeto descrito e de acordo com a seguinte 

legislação: 

 Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002  

 Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993, subsidiariamente 

 Lei Complementar 123 de dezembro de 2006 

 Lei Complementar 147 de agosto de 2014 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1 - OBJETO: 

1.1.1 - Constitui objeto desta licitação a Contratação de pessoa jurídica para prestação 

de serviços para apurar divergência nos recolhimentos/retenções das contribuições 

previdenciárias, bem como retificações da GFIP e SEFIP, formalização e 

acompanhamento de processo administrativo para compensação dos valores devidos.  

1.2 - A prestação de serviços objetiva a verificar/apurar o recolhimento da alíquota 

RAT - Risco de Acidentes de Trabalho nos últimos 05(cinco) anos e a sua possível 

compensação no caso de recolhimento a maior.  

CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 



2.1 - Para execução dos serviços de verificação apuração do recolhimento da alíquota 

RAT - Risco de Acidentes de Trabalho nos últimos 05 (cinco) anos e a sua possível 

compensação no caso de recolhimento a maior será pago o seguinte valor global: 

R$ _________________(___________________________) 

2.2 - O preço global contratado será pago em parcela única após a conclusão dos 

serviços devidamente aceitos pelo Município. 

2.4 - O “CONTRATANTE” efetuará o pagamento à “CONTRATADA” em até 30 (trinta) 

dias, após a comprovação da efetiva prestação do serviço realizado em cada etapa. 

2.5 – O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das 

obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à 

competência imediatamente anterior aquela a que se refere a remuneração auferida. 

2.6. - O pagamento far-se-á por meio de Nota Fiscal expedida pela CONTRATADA, de 

acordo com os serviços efetivamente realizados e aceitos pelo CONTRATANTE. 

2.7 - Para o efetivo pagamento a CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE a 

prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e o 

Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação 

orçamentária: 

3.3.90.39.00.2.05.00.04.122.102.2.0037 – Secretaria de Administração 

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO 

4.1. – O presente contrato terá o prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da 

emissão da ordem de serviço. 

CLÁUSULA 5ª – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 

cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 



Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do 

cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos a 

extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

7.1. - Prestar ao Contratado todos os esclarecimentos necessários à execução do 

Contrato. 

7.2. - Acompanhar e fiscalizar através da Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos, o cumprimento do objeto do contrato. 

7.3. - Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, 

de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços 

executados. 

7.4. - Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos na Cláusula 2ª deste 

instrumento. 

CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

8.1. - O Contratado responsabiliza-se, inteira e completamente, pelos trabalhos 

realizados em decorrência deste contrato, inclusive quanto a sua eficiência e ainda no 

tocante à responsabilidade civil, não obstante tais serviços sejam acompanhados e 

fiscalizados pela Administração. 

8.2 – Prestar serviços na área de recursos humanos para apurar divergência nos 

recolhimentos/retenções das contribuições previdenciárias, bem como retificações da 

GFIP e SEFIP, formalização e acompanhamento de processo administrativo e/ou 

judicial para restituição/compensação dos valores devidos.  

8.3. - Prestar os serviços de revisão do enquadramento no RAT - Riscos Ambientais 

do Trabalho, definindo a atividade preponderante e percentual correspondente, bem 

como em caso de redução da alíquota, retificações da GFIP, formalização e 

acompanhamento de processo administrativo e/ou judicial para 

restituição/compensação dos valores devidos, abrangendo as seguintes ações: 

a) Auditoria Operacional em todas as folhas de pagamentos dos últimos 5 (cinco) 

anos; 

b) Orientação nas retificações que porventura tenham que ser realizadas; 

c) Orientação nos pedidos de restituição e/ou compensações de recolhimentos 

efetuados indevidos conforme apuração na auditoria; 



d) Subsidiar a Procuradoria Municipal para eventuais ações administrativas e/ou 

judiciais; 

e) Realizar levantamentos quanto a redução do RAT e emissão de laudos 

técnicos e jurídicos; 

f) Fornecer legislação comprovando a atividade preponderante quanto a 

exposição de grau de risco inferior a classificação presumida pelo INSS, e posterior 

apresentação de adequação do RAT conforme Lei e Decreto em vigor; 

g) Apresentar planilhas com valores a serem compensados, retificados para 

retransmissão SEFIP dos últimos 05(cinco) anos, bem como executar ou orientar os 

servidores para esta transmissão; 

h) Verificar bases de cálculos da incidência e contribuições previdenciárias, 

recuperação de valores recolhidos a maior, caso sejam detectados, orientação nos 

preenchimentos das guias de informações à RFB - Receita Federal do Brasil e/ou 

Ministério da Previdência e Assistência Social; 

i) Levantar todos os recolhimentos previdenciários e trabalhistas efetuados pelo 

Município, tendo como base as guias de recolhimentos da previdência social-GPS, 

retenções ocorridas nas verbas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, 

informações a Previdência Social e folhas de pagamentos; 

j) Levantar, analisar, corrigir e recuperar valores de contribuições pagas 

indevidamente referente ao RAT-Riscos Ambientais do Trabalho, no que se refere à 

preponderância da atividade do Município nos últimos 05 anos; 

k) Acompanhar a compensação dos valores pelo Município junto à RFB e/ou 

Previdência Social, durante todo o processo, inclusive com notificação formal à RFB 

antes de proceder à compensação do valor eventualmente pago a maior. A empresa 

deverá prestar assessoria jurídica e contábil, durante e depois da execução do serviço, 

ficando responsável por eventuais danos (multa, prejuízo, etc) provocados ao 

Município contratante, enquanto perdurar o processo; e 

l) Garantir que todas as informações referentes aos servidores relacionados nas 

SEFIP’s sejam preservados.   

8.3 - O Contratado, além dos casos previstos na legislação em vigor, é responsável: 

a) Por quaisquer danos ou prejuízos que por acaso causar à Administração ou a 

terceiros, em decorrência do não cumprimento das obrigações assumidas neste 

contrato; 



b) Pela indenização ou reparação de danos ou prejuízos decorrentes de negligência, 

imprudência e/ou imperícia, na execução dos serviços contratados; 

c) Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes do 

presente contrato. 

8.4. – Arcar com as despesas de locomoção, hospedagem, alimentação do(s) 

técnico(s), inclusive quando realizadas in loco. 

8.5. – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito 

Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 

CLÁUSULA 9ª - DA FISCALIZAÇÃO 

Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela 

execução dos serviços objeto desta licitação, a Administração, através de sua própria 

equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em 

execução. 

CLÁUSULA 10 - DA RESCISÃO 

O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 

8.666/93. 

CLAÚSULA 11 - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 

8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas 

não se faça aqui menção expressa. 

CLÁUSULA 12 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução do presente contrato é indireta, empreitada por preço global. 

CLÁUSULA 13 - DAS PENALIDADES 

13.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros 

ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 

e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

13.1.1 - Advertência; 

13.1.2 - 0,3% (três décimos por cento) do valor global por dia, até o 10o (décimo) dia 

de atraso, prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 



13.1.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor global do contrato, no 

caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, 

quando for o caso; 

13.1.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do global do contrato, nos casos: 

a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 

Contratante; 

d) Descumprimento de cláusula contratual. 

13.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 

da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

13.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 

contratante promova sua reabilitação. 

13.4 - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 

Município de Tabuleiro/MG, no prazo máximo de 10(dez) dias úteis a contar da data 

da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo 

Município, quando for o caso.  

CLÁUSULA 14 - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Rio Pomba/MG, para dirimir quaisquer 

questões decorrentes da execução do presente Contrato.  

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e 

também assinam. 

 

 

 



 
LOCAL: Tabuleiro DATA:  

  
CONTRATANTE CONTRATADA  

Assinatura: Assinatura: 

Nome Nome:  

Cargo:   Cargo:  

Identidade:  Identidade:   

CPF:  CPF:  
  

TESTEMUNHAS 

Assinatura Assinatura 

Nome:  Nome:  

Identidade:  Identidade:   

  

CPF:  CPF:  

 

 

 


