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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL Nº 022/2020 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 

 

Razão Social: 

CNPJ Nº: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: UF:  

Telefone/fax: 

Pessoa/contato: 

 
Recebemos, através do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Araponga/MG, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 

identificada.  

 

Local: _______________________, ______ de ___________________ de 2020. 

 

_______________________________ 

Assinatura  

Senhor Licitante, 

 Visando comunicação futura entre essa Prefeitura Municipal e esta empresa, 

solicitamos de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e remeter ao 

Setor de Licitação para o seguinte E-mail: arapongalicitacao@gmail.com. A não 

remessa do recibo exime o Setor de Licitação da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais.  

 

 Araponga/MG, 28 de fevereiro de 2020.  

 

Admilso Antonio da Silva 

Pregoeiro 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 039/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 
 

1. PREÂMBULO 

 
Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo: Menor Desconto 
 

A Prefeitura Municipal de Araponga/MG, situada na Praça Manoel Romualdo 
de Lima, nº 221, Bairro Centro, na cidade de Araponga/MG, torna público para 
conhecimento de todos, licitação pública na modalidade Pregão Presencial, com 

finalidade de selecionar proposta mais vantajosa para a prestação de serviços 
especializados na Transferência de conhecimento e tecnologia com assessoramento 

e execução de levantamento de dados, encaminhamento e acompanhamento de 
demandas administrativas para a regularização, revisão, recuperação e 

compensação de obrigações e créditos tributários decorrentes da incorreta 
classificação da atividade preponderante da administração quanto ao Risco do 

Trabalho, bem como no que tange às contribuições previdenciárias ilegalmente 
incidentes sobre verbas salariais de caráter indenizatória, decorrentes do Tema 163 
do STF, de repercussão geral. 

 
O pregão será realizado pelo Pregoeiro, Sr. Admilso Antonio da Silva, e Equipe de 

Apoio, designados pela Portaria nº 1171/2020.  
 

Rege a presente licitação as normas contidas neste Edital, na Lei Federal nº 10.520 
de 17/07/02, Decreto Municipal regulamentador, e no que couber, na Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Observado o disposto na Lei 

Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014.   
 

 
1.1 – DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

A sessão pública de abertura deste certame ocorrerá no dia, horário e local 
especificado abaixo: 
 

DIA: 16/03/2020 
 

HORÁRIO: 10h00min (dez horas) 
 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: Dia 16/03/2020 
de 09h30min (nove horas e trinta minutos) às 10h00min (dez horas). 
 

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO: Dia 16/03/2020 às 10h00min 
(dez horas). 
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LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO: No Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Araponga/MG, situado na Praça Manoel Romualdo de Lima, nº 221, 

Bairro Centro, na cidade de Araponga/MG, CEP: 36594-000. 

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das 

propostas comerciais e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro 

dia útil subseqüente, no mesmo horário. 

 

CONSULTAS DO EDITAL E ESCLARECIMENTOS: No Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Araponga/MG, situado na Praça Manoel Romualdo de Lima, 

nº 221, Bairro Centro, na cidade de Araponga/MG, CEP: 36594-00, ou pelo telefone 

(0xx31) 3894-1100. 

As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório se 

obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo por solicitação de 

informações via telefone a Comissão Permanente de Licitação, por publicações no 

jornal Minas Gerais, no Diário Oficial do município “Quadro de Avisos” ou no Site: 

www.araponga.mg.gov.br, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e 

avisos. 

 

2. OBJETO 

 
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para a prestação de 

serviços especializados na Transferência de conhecimento e tecnologia com 
assessoramento e execução de levantamento de dados, encaminhamento e 

acompanhamento de demandas administrativas para a regularização, revisão, 
recuperação e compensação de obrigações e créditos tributários decorrentes da 
incorreta classificação da atividade preponderante da administração quanto ao 

Risco do Trabalho, bem como no que tange às contribuições previdenciárias 
ilegalmente incidentes sobre verbas salariais de caráter indenizatória, decorrentes 

do Tema 163 do STF, de repercussão geral. 
 

3. INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÃO 
 
3.1. A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro nomeado por esta 

Administração Pública.  
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3.2. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento. 
 
3.3. O interessado poderá ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, bem 

como obter os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às 
condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do seu 

objeto, através do fone/fax nº. (31) 3894-1100, de segunda à sexta-feira, no horário 
das 13:00 às 16:00, ou através do site www.araponga.mg.gov.br.  

 
3.4. Os pedidos de esclarecimentos de dúvidas em relação ao edital, deverão ser 
encaminhados, por escrito até o 2º (segundo) dia útil anterior à data da abertura 

das propostas por meio eletrônico. 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1. O licitante deverá apresentar a seguinte documentação para ser considerado 
habilitado: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Contrato Social ou Estatuto Social, no ramo pertinente ao objeto da licitação, 

acompanhado da última alteração, se houver: 

b.1.) Em se tratando de alteração consolidada, esta deverá conter todas as 
cláusulas atribuídas por lei, em vigor. 

b.2.) Se a alteração consolidada, encontrar-se desatualizada, o interessado 
deverá juntar, além desta, as modificações posteriores. 

b.3.) Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas 
deverão ser apresentadas pelo licitante. 
c) Prova da Situação Regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS (Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990), através da apresentação do 
Certificado de Regularidade de Situação (CRS); 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal do domicílio 
ou sede do licitante; 

e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, através da apresentação 
da CNDT (Certidão Negativa de débitos Trabalhistas). 

f) Certidão Negativa de Falência e Concordata, emitida pelo cartório distribuidor da 

sede da licitante; 
g) Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, 
do art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III. 

h) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação, 

conforme Anexo IV; 
i) Declaração de Capacidade e Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V; 

j) Declaração de Microempresa, caso seja esta a hipótese; 
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k) Atestados de Capacidades Técnica comprovando a execução por parte da 

licitante de serviço igual ou semelhante ao objeto da presente licitação, com 
firma do emitente devidamente reconhecida em cartório. 
k.1) O documento apresentado como Atestado de Capacidade Técnica 

deverá estar relacionado a serviços que estejam sendo prestados ou que 
tenham sido prestados, compatíveis com o objeto da licitação, devendo 

constar: O nome do contratante, o CNPJ, o endereço, a qualificação com 
nome e cargo de quem assiná-lo, com firma reconhecida em cartório, o 

número e ano do contrato, bem como, a manifestação expressa de que os 
serviços estão sendo ou foram realizados de acordo com o previsto no 
contrato, informando que cumpriu integralmente o contrato junto ao órgão 

público e apresentando as planilhas de cálculos dos valores recuperados e 
compensados pagos indevidamente ou a maior na alíquota GIILRAT - grau 

de incidência de incapacidade laborativa dos riscos de acidente de trabalho, 
dentre as declarações ou atestados apresentados, devendo conter a 

homologação na Receita Federal do Brasil, fornecidas após procedimento 
fiscal, manifestando como correto o processo de compensação e como 

legítimas as compensações realizadas dentro do objeto da licitação. 

l) Prova de registro ou inscrição na entidade profissional dos responsáveis técnicos 

com graduação em área compatível com objeto da presente licitação, e a prova do 

vínculo dos mesmos com a empresa, quais sejam: Contador e Advogado, 

necessariamente tem que ter no mínimo um profissional de cada área aqui 

especificada. 

l.1) comprovação de que os profissionais habilitados indicados na alínea “l” deste 

item pertencem ao quadro permanente de empregados da empresa na data 

fixada para recebimento dos envelopes desta licitação, através de cópia 

autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha de Registro de 

Empregado da Empresa ou apresentação de cópia autenticada do contrato de 

prestação de serviços devidamente reconhecido firma de suas assinaturas;  

l.2) caso o profissional em questão seja proprietário da empresa, deverá fazer 

prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto social ou contrato 

social, ou ainda documento equivalente e hábil).  

m) Cópia simples do CPF e RG do responsável (gestor) pela licitante.  
 

4.2. É vedada a participação de empresa que: 
4.2.1. esteja suspensa de participar em licitação e/ou impedida de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Araponga/MG; 
4.2.2. tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 

4.2.3. estiver sob falência, dissolução ou liquidação; 
4.2.4. incidir no disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 

4.2.5. inscrita no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas). 
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5.  ENTREGA DOS ENVELOPES 

5.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” (ANEXO II) e “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO”. 

 

5.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” 
deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, 

na sessão pública de abertura deste certame. 

 

5.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os 
seguintes dizeres: 

 

MUNICÍPIO DE ARAPONGA-MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA-MG 

Pregão Presencial nº. 018/2020 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE:....................................................................................... 

 

MUNICÍPIO DE ARAPONGA/MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA - MG 

Pregão Presencial Nº. 018/2020 

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: ....................................................................................... 

 
5.2. O Município de Araponga-MG não se responsabilizará por envelopes de 

“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao 
Pregoeiro designado, no local, data e horário definido neste edital. Caso o licitante 
opte pelo envio da proposta via correio ou similar a referida proposta, será aberta 

conjuntamente com as demais, ficando impedido a sua participação na etapa de 
lances verbais e desde já o mesmo ficará impedido de interpor recurso devido a sua 

ausência na sessão. 
 

6. DOS PROCEDIMENTOS 
 
6.1. Na data e hora marcadas no item 1 deste Edital a Pregoeira procederá ao 

credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, 
declarando aberta a sessão do PREGÃO, dando início ao recebimento dos envelopes 

contendo a Proposta Comercial e os Documentos da Habilitação, exclusivamente 
dos participantes devidamente credenciados, oportunidade em que não mais 

aceitará novos interessados. O pregoeiro realizará consulta ao CEIS (Cadastro 
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Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas), sendo vedada a participação de 

empresas que constem no CEIS. 
 
6.1.1. A documentação para CREDENCIAMENTO dos interessados será: 

a) Contrato Social ou equivalente, Carteira de Identidade ou outro documento 
oficial com foto, caso o credenciado seja o proprietário. Caso o credenciado 

não seja o proprietário, deverá apresentar procuração com firma reconhecida, 
com poderes especiais para negociação na referida sessão de pregão. 

 
b) Declaração que atende aos requisitos de habilitação. (Anexo V). 

 

OBS: Estes documentos não precisarão ser repetidos no conteúdo dos envelopes. 
 

6.2. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais (ANEXO II) o Pregoeiro 
desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências 

do Edital, bem como as que ofertarem preços manifestamente inexequíveis. 
 

6.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de melhor percentual de desconto 
para o município e aqueles que tenham apresentado propostas em percentuais 
sucessivos e superiores, em até 10% (dez por cento) da proposta de melhor 

percentual, para participarem da etapa de lances verbais. 
6.3.1. Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas de Desconto nas condições 

definidas no item anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos 

lances verbais, quaisquer que sejam os percentuais oferecidos nas propostas 
apresentadas. 
 

6.4. Após a classificação das propostas para a participação na etapa de disputa de 
preços, o Pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão comunicando, na data e 

horário definido no Edital, os licitantes classificados. 
 

6.5. O julgamento das propostas será feito pelo melhor percentual de desconto em 
relação ao valor compensado para o município, ou seja, quanto menor percentual 
de desconto oferecido, melhor será a proposta para a municipalidade. 

 
6.6. O percentual de desconto inicial dos lances corresponderá ao menor percentual 

ofertado na etapa de abertura das propostas. 
 

6.7. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de percentual distintos e decrescentes, a partir 
do autor da proposta classificada de maior desconto e os demais. 
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6.8. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de 
apresentação dos lances. 
 

6.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 

último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 

6.9.1. Em caso de participação de licitante na condição de microempresa, nesta fase 
será ofertado à mesma as prerrogativas de Lei Complementar 123/2006. 
 

6.10. Ao final da etapa de disputa de preços, o pregoeiro indagará aos licitantes se 
algum dos mesmos tem alguma objeção quanto ao seu resultado. Em caso 

afirmativo o licitante deverá informar a motivação do recurso. Caso não seja 
manifestado o interesse de interposição de recurso nesse exato momento ocorrerá a 

decadência do direito de recurso e, consequentemente, a pregoeira adjudicará o 
objeto da licitação ao vencedor.  

 
6.11. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela 

Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes. 
 

6.12. Havendo recurso, o mesmo deverá ser encaminhado por escrito, em até 03 
(três) dias úteis conforme previsto no item 14 do edital. Os demais licitantes 

poderão apresentar contrarrazões em prazo igual. O envio do recurso fora deste 
prazo não será considerado e o objeto da licitação adjudicado, pela Pregoeira, ao 
vencedor. Os recursos serão decididos no prazo de 03 (três) dias úteis a contar do 

recebimento das contrarrazões ou do decurso do prazo. 
 

6.13. Após o julgamento dos eventuais recursos, o pregoeiro deverá publicar no site 
do município e no quadro de avisos da Prefeitura, comunicando o vencedor da 

disputa.  
 
6.14. O processo licitatório findo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, 

para a respectiva homologação. 
 

6.15. Todos os documentos apresentados em cópia simples deverão ser 
autenticados pela Pregoeira durante a sessão de julgamento, imediatamente a 

abertura dos respectivos envelopes, mediante a apresentação dos originais, sob 
pena de desclassificação.  
 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
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7.1. O critério de julgamento será o de MENOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR 

ITEM ofertado, observadas as especificações técnicas mínimas e demais condições 
definidas neste instrumento. 
 

7.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 

decidindo motivadamente a respeito. 
 

7.2.1. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor percentual de desconto oferecido e o percentual de 
desconto estimado da contratação. 

 
7.2.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do 

edital e que seu desconto seja compatível com o estimado da contratação, esta 
poderá ser aceita. 

 
7.3. Sendo aceitável a oferta de menor desconto, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação 
das suas condições habilitatórias. 
 

7.4. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou 

proposta.  
 

7.5. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do 

proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 

objeto deste edital, para o qual apresentou proposta. 
 

7.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar 
para que seja obtido um melhor desconto. 
 

7.7. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela 

Pregoeira, Equipe de Apoio, e pelos licitantes. 
 

7.8. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição 
relativamente ao pregão, a Pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados 
desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da 
licitação. 
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8. PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO / ENTREGA 

 
8.1. Os serviços deverão ser prestados conforme especificado no anexo I deste 
instrumento convocatório, mediante requisição do departamento de compras desta 

Prefeitura. 
 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

9.1. O pagamento será efetuado conforme consta no anexo I e proposta vencedora 
bem como formalização da liquidação da despesa, através da Tesouraria Municipal. 
 

9.2. O responsável pelo recebimento e conferência dos serviços licitados, deverá 
encaminhar as Notas Fiscais ao Departamento de compras fins de verificação, que 

as receberá provisoriamente, para posterior comprovação pelo setor de compras e 
licitações e de conformidade com sua exata especificação constante do Anexo I do 

edital, da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e 
qualidade dos objetos e serviços licitados e proposta, mediante recibo. 

 
9.3. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será 
liberada antes de executadas a devida correção e antes que seja apresentada a 

comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente 
exigidas. 

 
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
02.02.04.123.0008.2.707 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA – 
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ficha 068. 

 
11. OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES 

 
11.1. Constituem obrigações/responsabilidades do LICITANTE VENCEDOR: 

11.1.1. Atender às solicitações feitas pelo departamento de compras no prazo 
definido pelo termo de referência, anexo I, a contar de sua expedição. 
11.1.2. Responsabilizar-se pelos documentos liberados pelo município. 

11.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das 
obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, 

taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que 
incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar os 

respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de ARAPONGA-MG. 
11.1.4. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de ARAPONGA-MG 
ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos. 

 
11.2. Constituem obrigações/responsabilidades do MUNICÍPIO: 

11.2.1 - Receber os serviços e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; 
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11.2.2 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital; 

11.2.3 - Informar à Contratada o nome do funcionário responsável pela assinatura 
das autorizações/Ordem de Compras. 
 

12. PENALIDADES 
 

12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, o licitante que: 

a) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
b) não mantiver a proposta; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
e) ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) cometer fraude fiscal; 

 
12.2. Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigações previstas no 

contrato, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem 
prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública, e eventuais 
responsabilidades civis e criminais: 

 
a) multa diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor 

atualizado do objeto licitado pelo atraso injustificado de até 30 dias na entrega; 
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da parcela em atraso; 

 
12.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Tesouraria do da Fazenda 
Municipal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da respectiva notificação. 

 
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
13.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

os termos do presente edital por irregularidade, até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para a realização do Pregão, por protocolo perante a prefeitura, cabendo 
ao pregoeiro decidir sobre a impugnação em 24 (vinte e quatro) horas.  

 
13.2. Decairá o direito de impugnar os termos do edital a licitante que não apontar 

as falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até o 2º (segundo) 
dia útil que anteceder à data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a 

comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.  
 
13.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 

participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da 
decisão a ela pertinente.  
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13.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, desde que a alteração proferida implique em alteração 
substancial da proposta. 
 

13.5. Todas as publicações acerca deste processo serão comunicadas a todos os 
licitantes por meio de publicação no site “www.araponga.mg.gov.br”, e no Órgão de 

Imprensa Oficial do MUNICÍPIO DE ARAPONGA/MG (QUADRO DE AVISOS). 
 

14. DO RECURSO 
 
14.1. Manifestada a intenção de recorrer e devidamente acolhida pelo pregoeiro, o 

licitante deverá apresentar, por escrito mediante protocolo perante a Prefeitura, 
razões de recurso em 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para apresentarem contrarrazões, em igual prazo, que começará a contar 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, 

importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação, 
pela Pregoeira, ao vencedor. 
 

14.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo 

proponente. 
 

14.4. As razões de recurso e as contrarrazões, apresentadas deverão ser 
encaminhadas diretamente à Pregoeira, identificando o presente edital. 
 

14.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

 
14.6. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo. 

 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente 
do Município de ARAPONGA-MG. 

 
15.2. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial 

da presente licitação, sem a expressa manifestação do Município. A fusão, cisão ou 
incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito do 
Município. 

 
15.3. O Município poderá revogar a licitação por razão de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por 
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ilegalidade, de ofício ou a requerimento da parte interessada, não gerando direito de 

indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93, assegurada a ampla defesa. 
 

15.4. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo.  
 

15.5. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições das 
Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93 no que couber. 
 

15.6. Por ser atualmente impossível fixar os valores que serão eventualmente 
apurados (fazendo-os apenas por estimativa no Termo de Referência – Anexo I), e 

visando a garantia das prerrogativas da Administração Pública, a remuneração a 
ser estabelecida em contrato não poderá ultrapassar 15% (quinze por cento) dos 

valores recuperados/compensados, por ser este o parâmetro usual para tais 
serviços. 

 
15.7. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

Anexo I – Especificação do Objeto (Termo de Referência). 
Anexo II – Modelo Proposta de preços. 

Anexo III – Declaração de Empregador de menor; 
Anexo IV – Declaração de fato impeditivo. 

Anexo V – Declaração de Atendimento aos requisitos de habilitação. 
Anexo VI - Minuta de Contrato. 
Anexo VII – Declaração de Microempresa/EPP. 

Anexo VIII – Modelo de Procuração.  
 

16. DO FORO 
 

Fica eleito foro da Comarca de Ervália, Estado de Minas Gerais, para solucionar 
quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

ARAPONGA/MG, 28 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 

 
Admilso Antonio da Silva 

Pregoeiro Oficial do Município de Araponga/MG 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 
36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

 

ANEXO I 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 039/2020 

Pregão Presencial nº. 018/2020 

 
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
OBJETIVO: 

 
Promover a pesquisa e o desenvolvimento institucional do MUNICÍPIO dinamizando, 

de modo eficiente, a estrutura da Administração municipal, por intermédio da 
contratação de empresa de assessoramento especializada na gestão administrativa 

municipal, especificamente para: 
 

Prestação de serviços especializados na Transferência de conhecimento e 
tecnologia com assessoramento e execução de levantamento de dados, 
encaminhamento e acompanhamento de demandas administrativas para 

a regularização, revisão, recuperação e compensação de obrigações e 
créditos tributários decorrentes da incorreta classificação da atividade 

preponderante da administração quanto ao Risco do Trabalho, bem como 
no que tange às contribuições previdenciárias ilegalmente incidentes 

sobre verbas salariais de caráter indenizatória, decorrentes do Tema 163 
do STF, de repercussão geral. 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

CONSIDERANDO, a obrigação constitucional do poder/dever por parte do gestor, 
buscando sempre atender ao princípio da legalidade e da eficiência; 

 
CONSIDERANDO, as demandas reprimidas da população por serviços públicos, e 
que o MUNICÍPIO deve atender as necessidades da população por melhor prestação 

dos serviços públicos essenciais, tais como: educação básica e saúde preventiva; 
 

CONSIDERANDO, que as possibilidades financeiras do MUNICÍPIO são parcas para 
o atendimento das demandas reprimidas; 

 
CONSIDERANDO que o Administrador Público, a fim de encontrar o equilíbrio entre 
o atendimento das necessidades e as possibilidades financeiras, deve equacionar 

essa questão sob a ótica da priorização de ações; 
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CONSIDERANDO, que há modos de obter a adequação de lançamentos cadastrais e 

recuperação de créditos indevidamente pagos por meio de serviços especializados; 
 
CONSIDERANDO, que os Municípios, em geral, não dispõem de corpo técnico 

especializado na execução de ações de incremento de receita, bem como não existe 
no mercado qualquer curso de capacitação hábil ao atendimento desta demanda em 

prazo aceitável; 
 

CONSIDERANDO, as diversas legislações que abordam a vida administrativa 
pública, com pertinência aos assuntos tributários, os quais, pela ausência de 
pessoal técnico especializado, bem como pela ineficiência da estrutura 

administrativa local, carecem do necessário assessoramento de empresa 
especializada na área tributária e de gestão a fim de gerar crescimento da receita 

municipal; 
 

CONSIDERANDO, a necessidade desta contratação surgiu depois que os Municípios 
começaram a perceber que estão pagando uma conta que não é de sua 

responsabilidade exclusiva, uma vez que estão sendo pagos valores a maior ou 
indevidos e que poderão ser revistos junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil.  
 

CONSIDERANDO, que o Município de Araponga recolhe atualmente percentuais 
acima do devido em sua folha de pagamento dos servidores municipais, e verificou-

se que muitos entes municipais tem logrado êxito em promover a compensação dos 
valores pagos a maior, de forma a compensar o valor pago a maior referente aos 

últimos 05 (cinco) anos e, consequentemente, realizando o recolhimento do valor 
devido nas parcelas vincendas, o que representa uma real economia e um 
verdadeiro incremento de receita aos cofres municipais. 

 
CONSIDERANDO, que chegou ainda ao conhecimento desta Administração a 

possibilidade de adoção de medidas administrativas para a regularização, revisão, 
recuperação e compensação de obrigações e créditos tributários decorrentes da 

incorreta classificação da atividade preponderante da administração quanto ao 
Risco do Trabalho, bem como no que tange às contribuições previdenciárias 
ilegalmente incidentes sobre verbas salariais de caráter indenizatória, decorrentes 

do Tema 163 do STF, de repercussão geral. 
 

JUSTIFICA-SE, portanto, como imperiosa a presença efetiva de uma empresa de 
assessoramento para realizar o planejamento e a execução dos diversos serviços 

necessários, visando minimizar os prejuízos que advirão da ausência dessa 
assessoria para regularização do pagamento de tributos e contribuições. 
 

Isso porque a promoção da autonomia municipal não pode ficar a cargo apenas dos 
escassos repasses patrocinados pelos demais entes estatais, sobretudo em períodos 

de crise econômica, considerando que os incentivos fiscais com redução tributária 
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incidem diretamente nos recursos do Fundo de Participação do MUNICÍPIO. 

Ademais, o administrador deve agir dentro da legalidade, e trabalhar para a correta 
atuação de seus servidores, otimizado a eficiência da gestão municipal. 
 

Assim sendo, em face desse quadro crítico, todos os esforços devem ser envidados 
para alcançar a plenitude na eficiência de nossa administração. 

 
OBJETO E METODOLOGIA DOS SERVIÇOS: 

Assessoramento no levantamento de dados, preparação, encaminhamento e 
acompanhamento de demandas administrativas e judiciais visando adequação dos 
serviços administrativos e obrigações tributária e previdenciárias do GIIL-RAt e 

Verbas de Caráter Indenizatória, conforme as especificações dos serviços descritos 
neste Projeto Básico. 

 
ESPECIFICAÇÃO, OBRIGAÇÕES E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Desta forma, solicito a implementação do presente Termo de Referência através da 
seleção no mercado de empresa ou instituição que tenha a capacidade de 

atendimento das seguintes atribuições: 

• SOFTWARE ESPECÍFICO DE INTELIGÊNCIA PREVIDENCIÁRIA PARA 
AUDITORIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE VALORES 

PAGOS INDEVIDAMENTE E COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS JUNTO AO 
INSS/RECEITA FEDERAL; 

• COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AOS ÚLTIMOS (60) MESES E 

CORREÇÃO DE ALÍQUOTA PERMANENTE DE RAT (RISCOS AMBIENTAIS DE 
TRABALHO) E VERBAS INDENIZATÓRIAS, COM RETIFICAÇÃO DE TODA A 
DOCUMENTAÇÃO DE REGISTRO E APRESENTAÇÃO DESTAS 

INFORMAÇÕES. 
 

OBJETIVOS: 
 

O projeto no seu contexto global contará com as ferramentas de T.I de auditoria 
tributária mais modernas e eficientes para a melhor obtenção dos resultados finais 
pretendidos e pactuados entre as partes. E o incremento de valores da receita 

municipal através da recuperação/compensação de valores e créditos junto a RFB 
(Receita Federal do Brasil).  

 
METAS: 

 
Incrementar e recuperar os créditos previdenciários, com sistema de inteligência 
tributária e previdenciária, devidamente acompanhado de laudos jurídicos, 

contábeis e de engenharia de segurança do trabalho. 
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✓ Apurar o valor indevido para servir de base na avaliação das 

declarações mensais presentes, passadas e futuras. 
✓ Identificar automaticamente os créditos passíveis de compensação pela 

instituição. 

✓ Reclassificar as alíquotas tanto do RAT quanto do FAP; 
✓ Reclassificar o CNAE preponderante da instituição; 

✓ Reclassificar o que são verbas remuneratórias e verbas indenizatórias 
✓ Gerar incremento rápido com mínimo trabalho do setor de recursos 

humanos; 
✓ Identificar passivos no que tange a verbas indenizatórias com a não 

incidência de contribuições previdenciárias. 

 
SOLUÇÃO: 

O projeto apresentado na proposta deverá combinar sistema de inteligência 
tributária, previdenciária municipal, com assessoria contábil, jurídica, engenharia 

de segurança do trabalho e consultoria fiscal com auditoria permanente pelo 
período prescricional dos próximos (60) meses após a execução dos serviços.  

 
O projeto caracteriza-se por uma metodologia que agrega diversos mecanismos e 
processos de controle e gestão tributária. A metodologia é respaldada por um 

sistema avançado de Inteligência Tributária, incluindo a análise das guias de 
recolhimento previdenciárias e folhas de pagamento. 

 
Os métodos e soluções técnicas empregadas são utilizados para controlar e ampliar 

a base de controle de recolhimentos previdenciários da Administração Municipal. 
 

IDENTIFICAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO 

AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL. COMPREV – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

 
Pesquisa, assessoramento, auditoria e consultoria no levantamento de dados, 

preparação, encaminhamento, e execução de serviços relativos ao pagamento de 
contribuições e débitos previdenciários, visando à identificação de créditos passíveis 
de recuperação/compensação junto à Receita Federal e INSS;  

 
Os trabalhos deverão ser realizados com o objetivo da redução e/ou recuperação de 

valores, através da análise retrospectiva de processos, autuações e procedimentos 
adotados por toda a administração, visando elaborar um diagnóstico sobre os 

valores efetivamente devidos e sobre os valores pagos, com base na análise dos 
normativos legais aplicáveis, devendo obedecer as seguintes etapas de execução; 

 

REVISÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO AO RAT – RISCOS AMBIENTAIS 
DO TRABALHO (ANTIGO SAT). 
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O projeto a ser apresentado visa à contratação da Municipalidade junto ao 

contratado para promoção de assessoria e consultoria consistente na adoção de 
medidas necessárias a redução da alíquota vigente da contribuição social 
denominada GIIL-RAT (Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa e Riscos de 

Acidente de Trabalho), introduzida pela Lei nº 8.212/91, artigo 22, item II, bem 
como a apropriação de créditos tributários recolhidos a maior, com base na 

documentação fornecida pela Municipalidade.  
 

Deverão ser entregues para efeito de compensações os seguintes produtos finais: 
 
- Auditoria contábil efetivamente detalhado e atualizado em seus valores para 

compensação previdenciária 
- Laudo contábil; 

- Laudo jurídico; 
- Reclassificação de CNAE pela preponderância; 

- Retificação de GFIP (últimas 60) 
- Cronograma físico-financeiro dos valores a serem compensados, devidamente 

atualizados para efeito de compensação. 
 
REVISÃO E DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS COM AS VERBAS 

INDENIZATÓRIAS. 
- Auditoria contábil efetivamente detalhado e atualizado em seus valores para 

compensação previdenciária 
- Laudo contábil; 

- Laudo jurídico; 
- Retificação de GFIP (últimas 60) 
- Cronograma físico-financeiro dos valores a serem compensados, devidamente 

atualizados para efeito de compensação. 
 

Além destes requisitos técnicos, o serviço deverá contemplar a transferência da 
tecnologia empregada para os servidores envolvidos na operação previdenciária, 

bem como ao setor de recursos humanos, visando o incremento da receita 
decorrente da compensação, revisão e recuperação de créditos.  
 

Deverá haver, também, a disponibilização de equipe multidisciplinar para 
orientação jurídica, contábil visando a atuação administrativa para constituição dos 

créditos previdenciários pagos indevidamente e não constituídos. 
 

Deverá a contratada assumir a responsabilidade sobre o objeto do trabalho durante 
a execução do mesmo, bem como durante o período de eventual questionamento, 
até sua efetiva homologação pela autoridade tributária. 

 
A forma de remuneração deverá levar em conta valores para execução das 

atividades de fiscalização, auditoria, e compensação na busca do incremento e 
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recuperação de forma continuada pelo período máximo de 30 (trinta) dias, 

contemplando valores que atendam o montante ora fixado como créditos efetivos em 
favor da empresa, dentro do menor custo imediato, através do critério ad-exitum e 
mediante efetiva medição e compensação. 

 
Postas estas diretrizes, determino seja dado o devido encaminhamento ao presente 

Termo de Referência, que, devidamente aprovado, deverá ser o norteador da 
contratação de empresa ou instituição para sua implementação em caráter urgente, 

considerando os prejuízos decorrentes da não compensação de créditos, gerados 
pelo pagamento de alíquotas previdenciárias indevidamente e a maior com a 
prescrição de créditos tributários e não correção dos mesmos a partir deste 

momento que são de competência e responsabilidade  do Gestor Municipal. 
 

DA PROPOSTA  - FORMAS E LIMITES DE REMUNERAÇÃO 
 

A proposta deverá conter a qualificação completa da proponente, com destaque do 
nome do seu representante legal, o objetivo, a metodologia e as especificações 

mínimas dos serviços já predefinidos neste Projeto Básico, bem com os seguintes 
elementos: 
 

DO VALOR DE REFERÊNCIA ESTIMADO: 
 

Em análise superficial, pois pendente de auditoria pormenorizada a ser 
executada pela empresa a ser Contratada, o Município de Araponga -MG possuiu 

um valor estimado de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) a ser compensado, o 
que representa estimativamente a diferença que se paga pela alíquota RAT - grau 
de Risco de Acidente de Trabalho de 2% (dois por cento) atualmente que sendo 

reconhecida a uma alíquota de 1% (um por cento), conforme se pleiteará, seria a 
diferença sem atualização dos últimos 60 (sessenta) meses. E, vale ressaltar que 

ainda se tem conta das possíveis diferenças que deverão aparecer com a revisão 
também do percentual aplicado FAT - Fator Acidentário de Prevenção que hoje é de 

1,37%, sendo que não existe a mais de 05 (cinco) anos qualquer acidente em serviço 
no município de Araponga/MG, devendo legalmente essa alíquota ser revista para o 
mínimo legal permitido. Também deverá ser efetuado levantamento para 

recuperação de pagamentos efetuados indevidamente junto a “RFB – Receita 
Federal do Brasil e ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social” a título de 

contribuição previdenciária patronal incidente sobre as seguintes exações: horas-
extras, terço constitucional de férias indenizadas, auxílio doença e auxílio acidente 

(15 dias de afastamento), abono único anual, adicional de periculosidade, adicional 
noturno, cargos comissionados e demais verbas indenizatórias/compensatórias, 
todas constantes do art. 22, I e II da Lei 8212/91, referente aos últimos 05 (cinco) 

anos. Portanto, o valor acima é apenas um referencial para que o contratado 
tenha uma estimativa do percentual do valor que pode receber pelos serviços 
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prestados, devendo ter consciência de que o valor poderá ser maior ou menor 

do que o estimado acima. 
  
Deste modo, tal revisão importaria em um ganho relevante para o Município. 

Adicionalmente serão realizados serviços de auditoria e revisão da base de cálculo 
do PASEP e respectivos recolhimentos dos últimos 05 (cinco) anos, e ainda o 

acompanhamento de revisão de valores parcelados e prescritos, renegociação de 
dívida confessada e auditoria na conta corrente dos recolhimentos realizados 

perante a Receita Federal do Brasil. 
 
Deste modo, justifica-se mais uma vez, a abertura de licitação objetivando a 

contratação de serviços de terceiros com habilidade no ramo do objeto acima 
especificado, conforme detalhado neste termo de referência, pois entre os servidores 

municipais não tem pessoal habilitado e especializado para o referido trabalho, 
necessitando de treinamento quando aos verdadeiros percentuais e limites de 

descontos que deverão ser efetuado na folha de pagamento, tanto é verdade que os 
valores acima citados como necessários de compensação, resultaram-se na 

aplicação automática de descontos por inabilidade da equipe municipal de 
servidores. A qual deverá ser treinada e orientada para a elaboração da GFIP após a 
auditoria e levantamento feito pela empresa Contratada. 

 
DO PREÇO DOS SERVIÇOS: 

Em se tratando de serviços de assessoramento, a proposta deverá conter o valor 
estimado da contratação de modo global e analítico por tipo de serviço, limitando-se 

à remunerar a contratada exclusivamente sobre os créditos apurados e 
efetivamente compensados perante a Receita Federal do Brasil, vedada a 
remuneração pela transferência de conhecimento para a adequação das declaração 

e pagamentos futuros. 
 

Por ser atualmente impossível fixar os valores que serão eventualmente apurados 
(fazendo-os acima apenas por estimativa), e visando a garantia das prerrogativas da 

Administração Pública, a remuneração a ser estabelecida em contrato não poderá 
ultrapassar 15% (quinze por cento) dos valores recuperados/compensados, por 
ser este o parâmetro usual para tais serviços. 

 
FORMA DE PAGAMENTO: 

 
O pagamento dos serviços prestados será feito pelo MUNICÍPIO mediante 

apresentação por parte da CONTRATADA da respectiva Nota Fiscal, no 
prazo de até 10 (dez) dias após a homologação pela Receita Federal do 
Brasil dos valores a serem ressarcidos, não será pago nenhum valor sem o 

protocolo e avaliação da RFB quanto à compensação efetuada. 
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No caso da Receita Federal não se manifestar no prazo máximo de 30 

(trinta) dias úteis, contado da data em que a compensação for promovida 
de ofício ou em que for apresentada a declaração de compensação e ainda 
a RFB não adotar quaisquer dos procedimentos do artigo 97 da 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 1717 DE 17 DE JULHO DE 2017, o 
pagamento à contratada será efetuado após conferências do cumprimento 

de todo o objeto contratual pelo órgão responsável do Município. 
 

O pagamento pelos serviços não exime a contratada de adotar 
posteriormente correções e retificações da documentação e cálculos 
apresentados a RBF quando está assim o exigir.” 

 
 

DA CONTRATAÇÃO E DA REGÊNCIA LEGAL 
 

O contrato a ser firmado com a proponente cuja proposta venha a ser adjudicada, 
será regido por normas de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os 

princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito público. A regência 
legal do contrato a ser firmado é a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com a redação atualizada e revisada pelas diversas legislações subsequentes. 

 
PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
Por se tratar de serviço essencial a administração municipal o prazo de execução 

deverá ser firmado pelo período de 12 (doze) meses, renovando-se, caso necessário, 
até sua conclusão e devida homologação. 
 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

Serão obrigações da CONTRATADA: 
a. Executar perfeitamente os serviços, em conformidade com as especificações 

técnicas, funcionais e de qualidade estabelecidas, observando rigorosamente os 
prazos fixados; 

b. Dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar na execução dos serviços; 
c. Resolver ou corrigir, às suas expensas e nos prazos estipulados, as 

imperfeições, omissões ou quaisquer questões pertinentes à execução dos 
serviços para correção de situações adversas e para o atendimento imediato 

das reclamações do MUNICÍPIO; 
d. Prover, em face de solicitações para desenvolvimento ou personalizações 

específicas de serviços, a análise do requerido, desde que seja passível de 

desenvolvimento, apresentar proposta específica com os custos relativos; 
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e. Disponibilizar assessoria e consultoria jurídica e contábil ao MUNICÍPIO, 

relativos, exclusivamente, ao objeto da contratação, durante sua execução e 
também durante seu prazo prescricional ou até sua final homologação; 

f. Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho 

previstas na legislação pertinente; 
g. Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços, cabendo-lhe integralmente o 

ônus decorrente de qualquer descumprimento, sem prejuízo da fiscalização a 
ser exercida pelo MUNICÍPIO; 

h. Adotar todos os meios necessários de forma a impedir a interrupção da 
prestação dos serviços; 

i. Gerar os necessários relatórios; 

j. Não transferir a outrem, por cessão parcial ou total, o objeto da presente 
contratação; 

k. Indicar apenas funcionários altamente qualificados e de reputação ético-
profissional para o exercício das tarefas; 

l. Responsabilizar-se por todo serviço técnico até o final de suas ações. 
m. Manter-se sempre devidamente habilitada no tocante às certidões 

NEGATIVAS, evidenciando a idoneidade fiscal, previdenciária e tributária; 
n. Arcar integralmente com as despesas de viagem de seus técnicos; 
o. Transmitir todas as informações de que dispuser para transferência da 

tecnologia aos Procuradores do Ente Municipal; 
p.  Praticar todos os atos administrativos e judiciais necessários à tutela do objeto 

constante nesse contrato, com prévia autorização do Chefe do Poder Executivo. 
  

Serão atribuições do MUNICÍPIO: 
a. Permitir acesso de representantes credenciados da CONTRATADA às suas 

dependências, com o propósito de execução dos serviços contratados; 

b. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com as condições 
estipuladas no Contrato e emitir termo de aceitação dos serviços executados no 

documento de cobrança respectivo ou recusá-lo, por meio de manifestação 
formal, com motivação e fundamentação para justificar essa decisão; 

c. Promover o acompanhamento, a ampla fiscalização e 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; 
d. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pela 

CONTRATADA, relativos aos serviços contratados; 
e. Fornecer toda a documentação necessária para a realização dos estudos e 

levantamentos técnicos, contratos, acordos e demais instrumentos que possam 
auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos descritos neste Termo de Referência; 

f. Cumprir fielmente o CONTRATO, respeitando e observando suas cláusulas, 

zelando sempre com o adimplemento do que for devido à CONTRATADA, em 
seus vencimentos corretos; 
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g. Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao da sua assinatura, conforme dispõe a Lei 8.666/93. 
h. Responsabilizar-se pela correta elaboração do Termo de Referência, ainda que 

na sua forma simplificada, conforme art. 7º da Lei 8.666/93. 

i. Fornecer certificação à CONTRATADA e aos empregados que atuarem 
diretamente nas recuperações pelo serviço prestado, desde que os serviços 

técnicos alcancem o objeto do contrato. 
j. Utilizar os dados e as informações na forma e condições estabelecidas e 

respeitar a propriedade intelectual. 
 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços a serem propostos deverão, quando contratados, ser executados por 

profissionais altamente capacitados e de renome no mercado, os quais prestarão 
todos os referidos serviços com eficiência, ética, competência e rapidez, dentro dos 

prazos estabelecidos, visando a atender todas as demandas apresentadas, bem 
como sua efetividade jurídica administrativa. 

 
Araponga/MG, 28 de fevereiro de 2020. 

 

 
Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO II 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 039/2020 

Pregão Presencial nº. 018/2020 

PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

Nº CONTA BACÁRIA (PREFERENCIALMENTE BANCO DO BRASIL): 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 

 
 

OBJETO VALOR 

Transferência de conhecimento e tecnologia com 

assessoramento e execução do levantamento de dados, 
encaminhamento e acompanhamento de demandas 

administrativas para a regularização, revisão, recuperação e 
compensação de obrigações e créditos tributários decorrentes 
da incorreta classificação da atividade preponderante da 

administração quanto ao Risco do Trabalho, bem como no que 
tange às contribuições previdenciárias ilegalmente incidentes 

sobre verbas salariais de caráter indenizatória, decorrentes do 
Tema 163 do STF, de repercussão geral. 

A proponente 

oferece o 
percentual de 

_____ % sobre 
o valor 
efetivamente 

compensado 
para o 

município. 

 
OBS: Conforme estabelecido no Termo de Referência, o valor da remuneração da 

contratada deverá ser especificado exclusivamente sobre o percentual efetivamente 
apurado e compensado junto à Receita Federal – INSS, não podendo ultrapassar 

15% (quinze por cento) dos valores recuperados/compensados. 
 

 
 
_______________________, ______ de ____________________ de 2020. 

 
 

 
______________________________________________ 

Assinatura do representante 
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 ANEXO III 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 039/2020 
Pregão Presencial nº. 018/2020 

 

DECLARAÇÃO 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

____________________, inscrito no CNPJ nº ____________________, por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr.(a) ____________________, portador da Carteira de 

Identidade nº ____________________ e do CPF nº ____________________, DECLARA, sob 
as penas da Lei em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7º, da 

Constituição da República, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 

anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

(___). 

 

____________________, ____ de ____________ de 2020. 

 

________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

Identificação do Representante 

Carimbo Padronizado da Empresa 

 

 

 

(OBSERVAÇÃO: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA) 
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ANEXO IV 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 039/2020 

Pregão Presencial nº. 018/2020 
 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 
 

A empresa ..................., inscrita no CNPJ sob o nº ..................., DECLARA, sob as 

penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

  Por ser verdade, firma a presente. 
 

 
................................, ........... de ............................ de ........... 

 
 
 

 
............................................................. 

(Representante legal da licitante) 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE E RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
(modelo - reproduzir em papel timbrado da empresa) 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 039/2020 

Pregão Presencial nº. 018/2020 
 

Nome da empresa, devidamente inscrita no CNPJ Nº..........................., com sede 

(endereço completo), em conformidade com o disposto no art.4º, inc. VII, da Lei nº 

10.520/02, DECLARA que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos 

habilitatórios exigidos no edital que rege o certame acima indicado. 

 

DECLARA AINDA: 

O responsável técnico pela área jurídica será exercida pelo Advogado (colocar nome 

completo e OAB). 

O responsável técnico pela área contábil será exercida pelo Contador (colocar nome 

completo e CRC). 

 
_________________________________ 

Assinatura do Advogado 
(reconhecer firma em cartório) 

 
_________________________________ 

Assinatura do Contador 
(reconhecer firma em cartório) 

 

Local e data. 
 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura e RG do responsável pela licitante 

(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO VI 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 039/2020 

Pregão Presencial nº. 018/2020 

 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 039/2020 
Pregão Presencial Nº. 018/2020 

CONTRATO Nº. _______2020 

 
CONTRATANTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
PRAÇA MANOEL ROMUALDO DE LIMA, Nº 221, BAIRRO CENTRO 
ARAPONGA/MG CEP: 36594-000 
TEL (0XX31) 3894-1100 - CNPJ: 18.132.167/0001-71 

 
CONTRATADO 
Razão Social: ......................................................... 
Logradouro: ......................................, Nº ......, BAIRRO ..................... 
Cidade: ............................/........, CEP: ......................... 
CNPJ: ...................................... – INSCRIÇÃO ESTADUAL ........................... 
TEL.: (...) .................., E-mail: __________________________________________ 

 
 

Termo de contrato de prestação de serviços referente A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA ASSESSORIA ESPECIALIZADA, que fazem entre si o Município de 

Araponga/MG, CNPJ nº 18.132.167/0001-71, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e ........................., 
representado por ......................, brasileiro, residente e domiciliado na ..................., 

......................., município de ...................., inscrito no CPF sob o nº 

........................, denominado CONTRATADO, perante as testemunhas abaixo 

assinadas, firmam o presente contrato do processo licitatório nº 039/2020, Pregão 
Presencial nº 018/2020, e que se regerá pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 

8.666/93 e posteriores alterações, atendidas as cláusulas e condições que se 
enunciam a seguir: 
 

CLÁUSULA I - DO OBJETO: 
Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA 

ESPECIALIZADA VISANDO: 
 

Transferência de conhecimento e tecnologia com assessoramento e execução de 
levantamento de dados, encaminhamento e acompanhamento de demandas 
administrativas para a regularização, revisão, recuperação e compensação de 
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obrigações e créditos tributários decorrentes da incorreta classificação da atividade 

preponderante da administração quanto ao Risco do Trabalho, bem como no que 
tange às contribuições previdenciárias ilegalmente incidentes sobre verbas salariais 
de caráter indenizatória, decorrentes do Tema 163 do STF, de repercussão geral, 

conforme detalhado no Anexo I – Termo de Referência do edital de licitação. 
 

CLAUSULA II - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
A remuneração da contratada será ____% (________ por cento) dos créditos 

apurados e efetivamente compensados perante a Receita Federal do Brasil, 
conforme proposta apresentada na licitação supramencionada. O pagamento será 
feito mensalmente até o 10 (dez) do recebimento da respectiva Nota Fiscal. 

 
O pagamento dos serviços prestados será feito pelo MUNICÍPIO mediante 

apresentação por parte da CONTRATADA da respectiva Nota Fiscal, no prazo de até 
10 (dez) dias após a homologação pela Receita Federal do Brasil dos valores a serem 

ressarcidos, não será pago nenhum valor sem o protocolo e avaliação da RFB 
quanto à compensação efetuada. 

 
No caso da Receita Federal não se manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
úteis, contado da data em que a compensação for promovida de ofício ou em que for 

apresentada a declaração de compensação e ainda a RFB não adotar quaisquer dos 
procedimentos do artigo 97 da INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 1717 DE 17 DE 

JULHO DE 2017, o pagamento à contratada será efetuado após conferências do 
cumprimento de todo o objeto contratual pelo órgão responsável do Município. 

 
O pagamento pelos serviços não exime a contratada de adotar posteriormente 
correções e retificações da documentação e cálculos apresentados a RBF quando 

está assim o exigir.” 
 

CLÁUSULA III – VIGÊNCIA 
O contrato terá vigência com início em ___/___/2020 e término em ___/___/2021 

nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93, podendo ser prorrogado se 
houver necessidade e interesse público. 
 

CLÁUSULA IV - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

02.02.04.123.0008.2.707 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA – 
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ficha 068. 

 
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

1 - Atender às solicitações feitas pelo setor de compras e licitações no prazo 
estipulado no edital, a contar de sua expedição.  

1.1 - Os serviços deverão ser entregues, conforme requisição do setor competente. 
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2 - Responsabilizar-se pelo serviço, seja executado em seu estabelecimento ou na 

cidade de Araponga, sem ônus para o Município. 
3 - Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços 
em que não se encontrarem de acordo com as especificações do Edital; 

4 - Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, 

tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que 
incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar os 

respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Araponga. 
5 - Iniciar a execução do contrato após a assinatura, entregando o objeto após a 
ordem de fornecimento de serviço. 

 
Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:  

1 - Encaminhar a Autorização de Fornecimento de Serviços à Contratada de acordo 
com as suas necessidades; 

2 - Receber os serviços e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; 
3 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital; 

 
CLÁUSULA VI - EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

 

A entrega dos serviços será efetuada conforme requisição emitida pelo setor 
competente, e deverá ser executado, no prazo determinado e especificado na 

requisição, após a emissão da Autorização de Fornecimento, pelo Departamento de 
Compras e Licitações. 

 A entrega dos serviços licitados deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo 
somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas no 
Anexo I – Termo de Referência deste edital. 

 É facultada à comissão ou autoridade responsável pelo recebimento dos 
serviços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originariamente da proposta. 

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração, designado, permitida a contratação de terceiros 
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.  

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e 
providências que ultrapassarem as competências do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção de 
medidas convenientes.  

 

CLÁUSULA VII – ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 
36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

 

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco 
por cento) de acordo com o que preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal N°. 
8.666/93. 

 
CLAUSULA VIII - DA BASE LEGAL 

 
O presente contrato será regido nos termos das Leis Federais Nº. 10.520/02 e 

Nº. 8.666/93 e suas alterações ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, 
suplementadas pelos princípios da teoria geral dos contratos e do Direito Privado, 
respectivamente, conforme PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 039/2020, Pregão 

Presencial Nº. 018/2020, homologado em ____/_____/2020. 
 

CLÁUSULA IX: DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

A rescisão contratual poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n°. 8.666/93; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 

desde que haja conveniência da Administração. 
c) A inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo enseja sua rescisão pela 

Administração, com as consequências previstas no item 12.2. 
d) Constituem motivos para rescisão do Contrato Administrativo os previstos no art. 

78 da Lei Federal n°. 8666/93. 
e) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n°. 
8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 

regulamentares comprovados, quando os houver sofrido. 
n) A rescisão contratual de que trata o art. 78 no inciso I, acarreta as 

consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n°. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA X - DAS SANÇÕES: 
 

a) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato Administrativo 

dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, ficando sujeito, a critério da Administração e garantida a 

prévia defesa, às penalidades estabelecidas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 
Federal n°. 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

b) Pelo atraso injustificado no fornecimento, fica sujeito o Contratado às 
penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal n.° 8.666/93, na seguinte 
conformidade: 

c) Atraso até 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, 
por dia de atraso. 
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d) Atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor da 

obrigação, por dia de atraso. 
e) Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as sanções previstas no art. 87 nos 

incisos I, III e IV da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor dos serviços não executados. 

f) Multa correspondente a diferença de preço resultante da nova licitação realizada 
para complementação ou realização da obrigação não cumprida. 

g) Aplicadas as multas, a administração descontará do primeiro pagamento que 
fizer à Contratada, após a sua imposição. 
h) As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

 
CLÁUSULA X - DO FORO 

 
Os signatários elegem o Foro da Comarca de Ervália para dirimirem os conflitos 

caso existentes no descumprimento das cláusulas do presente contrato. E por 
estarem justos e acordados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma. 
 

Araponga/MG, ___ de ________________ de 2020.  

 
 

Município de Araponga/MG 
CONTRATANTE 

 
 

______________________ 

FORNECEDOR 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA ______ 

CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS:  

Nome:________________________ 

CPF:__________________________ 

Nome:________________________ 

CPF:__________________________ 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EPP 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

 
 

A empresa _____________________________, CNPJ nº. _____________, declara, sob as 

penas da lei, enquadrar-se no tratamento diferenciado e favorecido dispensado 

às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do disposto na Lei 

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 
 

 
Data e local. 

 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 
36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

 

 

 
 

ANEXO VIII 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. xxx/2020 
Pregão Presencial Nº. xxx/2020 

 

PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 

______________________, neste ato representada 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(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de 

Araponga/MG praticar os atos necessários para representar a outorgante na  

licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2020, usando dos recursos legais 

e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de 

recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 

condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e 

dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas 

de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

Local, data e assinatura (com firma reconhecida em cartório) 


