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EDITAL DE PREGÃO Nº 033/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO 
 
 
1. PREÂMBULO 
 
O Município de Rio Paranaíba/MG, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 15 
horas do dia 15 de outubro de 2021, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, situado na 
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065, Centro, cidade de Rio Paranaíba, Minas Gerais, será 
realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e 
documentação de Habilitação para o Pregão Presencial nº 033/2021, do tipo "MENOR PREÇO", com 
base NO MENOR PERCENTUAL SOBRE OS VALORES RECUPERADOS, que reger-se-á pelas 
disposições da Lei nº 10.520/02, pela Lei 8.666/93, conforme determina o artigo 191 da Lei 
14.133/2021 e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 
 
2. OBJETO 
 
2.1. - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na realização de 
auditorias operacionais com o objetivo de recuperar créditos previdenciários identificados, conforme 
especificações constantes no termo de referência, Anexo I. 
 
3. ÁREA SOLICITANTE 
 
3.1. O objeto ora licitado foi requisitado pela seguinte secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
 
 
4. PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Na presente licitação será permitida a participação de pessoas jurídicas que atuam na área do 
objeto licitado e que cumpram todas as exigências deste edital. 
 
4.2 - As licitantes deverão apresentar, no dia e horário mencionados no preâmbulo deste edital, 2 
(dois) envelopes devidamente fechados, contendo no Envelope nº. 1, sua proposta comercial, conforme 
solicitado no item 4 deste edital, e no Envelope n°. 2 a documentação comprobatória da habilitação 
solicitada no item 7 deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, além da 
razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres: 
 
 
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba - MG  
Envelope n° 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 
Processo Licitatório n°. 047/2021- Pregão Presencial n° 033/2021 

Nome da Empresa:   

 
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba - MG  
Envelope n° 2 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
Processo Licitatório n°. 047/2021 - Pregão Presencial n° 033/2021 
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Nome da Empresa:   

 
4.3 - Não poderão participar deste Pregão: 
a) Os interessados que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
b) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 
c) Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública 
ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba; 
d) Empresas que tenham como proprietário ou sócio o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, bem 
como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou sanguíneo, até 
segundo grau, ou por adoção, bem como empresas que tenham servidor municipal como proprietário 
ou sócio; 
e) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
f) Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 
4.3.1 - A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
4.4 - Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-
se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
  
5. DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a pregoeira através 
de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
credenciamento, identificar-se exibindo carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
5.1.1 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
5.2 - Aberta a sessão, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente 
credenciados por instrumento público de procuração, ou por instrumento particular com poderes 
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
em nome do proponente, e com a apresentação do Contrato Social da empresa com suas últimas 
alterações; e sendo sócio, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar o 
respectivo Estatuto ou Contrato Social com suas últimas alterações, no qual estejam expressos 
seus poderes e direitos para assumir obrigações decorrentes de tal investidura. O Contrato Social 
poderá ser apresentado em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou autenticado pela pregoeira no ato da sessão. Se as alterações, em sua totalidade, 
tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente registrado, bastará a apresentação da 
Alteração Contratual consolidada e em vigor. 
5.3 - A licitante deve ainda apresentar uma declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, conforme preceitua o inciso VII, art. 4° da lei 10.520/02, bem como não 
incorre em cláusula de impedimento em participação nesta licitação, sob pena de ser desclassificada 
no certame. 
5.4 - Para efeito de aplicação da Lei Complementar nº. 123/06, os licitantes microempresa ou 
empresa de pequeno porte devem apresentar declaração do próprio licitante, conforme modelo anexo 
a este edital, acompanhada de cópia do seu pedido de enquadramento (Declaração de ME ou 
EPP) devidamente registrado no órgão competente conforme IN/DNRC 103/07 ou CERTIDÃO 
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL que conste o seu enquadramento (ME ou EPP) para fins 
das prerrogativas da Lei Complementar 123/06. 
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5.5 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, bem como o não 
comparecimento da licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do 
mesmo no certame. Neste caso, o portador dos envelopes poderá assistir apenas como ouvinte, não 
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou 
interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de 
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope 
será entregue à licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez 
que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa. 
 
6. DA HABILITAÇÃO 
 
6.1. O envelope n° 2 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos: 
 
6.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação 
de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria Estadual competente;  
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria Municipal competente;  
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;  
f) Prova de regularidade perante a justiça do trabalho, mediante apresentação de certidão emitida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho;  
g) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
devidamente assinado pelo representante legal; 
i) Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda 
do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 
6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, cuja data de expedição não anteceda em mais de 30 (trinta) dias a data 
da apresentação das propostas. 
Obs.: Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 
acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, 
conforme o caso. 
 
6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Apresentação de no mínimo de 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, informando serviços com resultado(s) positivo(s) de êxito(s) em ação(ões) 
da espécie, que tenham sido movimentadas por profissionais vinculados ao licitante, constando o nome 
completo do representante legal, em papel timbrado do emitente ou em papel sem timbre com carimbo 
do CNPJ; 
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b) Comprovação que a empresa possui em seu quadro de pessoal ou em seu quadro societário pelo 
menos um profissional formado em contabilidade e um profissional formado em direito, que deverão 
estar inscritos em seus respectivos conselhos de classe. 
b.1) Comprovação de regularidade junto ao Órgão de Classe do Profissional vinculado à licitante (CRC 
e OAB), que deverá ser feita mediante apresentação da Certidão de Regularidade emitida por estes 
órgãos, dentro da validade. 
b.2) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao 
quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, e a comprovação do vínculo 
dos profissionais relacionados se dará mediante apresentação de: a) cópia da CTPS (Carteira 
Profissional) acompanhada da Ficha de Registro de Empregados; ou b) cópia do Contrato Social, no 
qual comprove que algum membro do quadro societário possua habilitação para tais serviços ou c) 
cópia do Contrato de advogado Associado ou do Contrato de Associação entre Sociedade de 
Advogados, na forma da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e seu respectivo Regulamento Geral 
e do Provimento 112/2006 do Conselho Federal ou d) contrato de prestação de serviços dentro da 
validade e com firma reconhecida das partes. 
 
6.1.5. Documentos Complementares: 
a) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação (Anexo VI); 
6.2. OBS: Os documentos cujos prazos de validade não estejam fixados terão o prazo de 30 (trinta) 
dias a partir da emissão. 
6.3. Os documentos acima relacionados deverão constar do Envelope nº. 2 - “Documentos de 
Habilitação” e ser entregues de preferência, de forma ordenada, de modo a permitir maior rapidez na 
conferência e exame pertinente. 
6.4. Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo. 
6.5. A ausência de documento e a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 
previsto neste Edital inabilitará a proponente, por isso, é sumamente importante, que os interessados, 
não se esqueçam de verificar a regularidade dos documentos previstos neste instrumento. 
6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 
nome da licitante, e com número do CNPJ e com o endereço respectivo, salientando que: 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou; 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz; 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz; 
6.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 
6.7.1. Para efeito deste item, considera-se vencida a fase de habilitação com a divulgação de seu 
resultado. 
6.8. Todos os documentos acima mencionados deverão ser apresentados dentro de seu período de 
validade. 
6.9. Sob pena de inabilitação, a Pessoa Jurídica deverá apresentar os seus respectivos documentos 
acima relacionados, em cópia legível autenticada por cartório competente, com vigência plena até a 
data fixada para abertura dos envelopes de “Documentação”. Serão admitidas fotocópias sem 
autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura 
dos envelopes de habilitação para a devida autenticação, com vigência plena até a data fixada para a 
abertura dos envelopes ‘Documentação’; (considerar-se-á original a via impressa de documento que 
esteja disponível na “INTERNET”): 
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7. ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
7.1. Dos envelopes de “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
7.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues à pregoeira, na sessão pública de abertura deste 
certame. 
 
7.2. A Proposta Comercial deverá ser elaborada em conformidade ao constante do Anexo III deste 
edital e impressa em papel timbrado da empresa, em uma via, sendo assinada pelo representante legal 
da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, que 
acarretem lesão ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou impeçam exata 
compreensão de seu conteúdo. 
 
7.3. O Município de Rio Paranaíba/MG não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” 
e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues a pregoeira designado, no local, data e horário 
definido neste edital. Caso o licitante opte pelo envio da proposta via correio ou similar à 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. 
 
8. DOS PROCEDIMENTOS E DO JULGAMENTO 
 
8.1. 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, 
oportunidade em que não mais aceitará novos interessados, dando início ao recebimento dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos da Habilitação, exclusivamente dos 
participantes devidamente credenciados. 
8.2. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, a pregoeira desclassificará, fundamentadamente, 
as propostas que não atenderem às exigências do Edital, bem como, as que ofertarem preços 
manifestamente inexequíveis. 
8.3. A pregoeira classificará o autor da proposta de maior desconto percentual por lote e aqueles que 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores, em até 10% (dez por cento) da 
proposta de maior desconto percentual, para participarem da etapa de lances verbais. 
8.3.1. Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no item 
anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para 
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas apresentadas.  
8.4. Após a classificação das propostas para a participação na etapa de disputa de preços, a pregoeira 
dará sequência ao processo de Pregão comunicando, na data e horário definido no Edital, os licitantes 
classificados. 
8.5. O julgamento das propostas será feito pelo valor do MAIOR DESCONTO PERCENTUAL, 
observadas as especificações técnicas mínimas e demais condições definidas neste instrumento. 
8.6. O valor inicial dos lances corresponderá ao maior desconto percentual ofertado na etapa de 
abertura das propostas. 
8.6.1. Os proponentes deverão apresentar proposta fornecendo percentual de desconto sobre os 
valores constantes na escala de participação para os honorários contratuais, ao parâmetro dos 
honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, conforme o art. 85, § 3º e incisos da Lei 
Federal 13.105/2015 - Novo Código de Processo Civil, por participação nas faixas em os honorários 
incidindo ao percentual de uma faixa, mais as diferenças das seguintes: 
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10% a 20% de honorários sobre os valores resgatados até o limite de 200 salários mínimos; 
08% a 10% de honorários sobre os valores resgatados acima de 200 a 2.000 salários mínimos; 
05% a 08% de honorários sobre valores resgatados acima de 2.000 até 20.000 salários mínimos; 
03% a 05% de honorários sobre valores resgatados acima de 20.000 a 100.000 salários mínimos; 
01% a 03% de honorários sobre valores resgatados acima da cifra de 100.000 salários mínimos. 
 
8.7. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais 
e sucessivos, de valores distintos e crescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior 
preço e os demais. 
8.8. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado da contratação. 
8.9. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço 
seja igual ou inferior ao valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
8.10. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
8.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
8.12. A pregoeira poderá, depois de encerrada a fase de lances, negociar com o autor da oferta de 
maior índice de desconto, com vistas à redução do preço final. 
8.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, será assegurada às microempresas 
e às empresas de pequeno porte, como critério de desempate, preferência de contratação desde que 
as propostas apresentadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço 
ofertado na fase de lances, observado o seguinte procedimento: 
8.13.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela detentora do melhor preço, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos 
após a convocação feita pela pregoeira, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
8.13.2. Não ocorrendo à contratação na forma do subitem 8.13.1, serão convocadas as microempresas 
ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 8.13, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
8.13.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.13, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
8.13.4. A não-contratação nos termos previstos no subitem 8.13, ensejará a adjudicação do objeto 
licitado em favor da proposta originalmente vencedora. 
8.13.5. O disposto no subitem 8.13 somente será aplicado quando o melhor preço ofertado não houver 
sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
8.14. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
apresentação de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
8.15. A microempresa ou empresa de pequeno porte, que não regularizar a documentação, no prazo 
previsto no subitem 8.14 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar para contratar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar esta licitação. 
8.16. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
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8.17. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, 
sendo- lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
8.18. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, 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. 
8.19. Ao final da etapa de disputa de preços, a pregoeira indagará aos licitantes se algum dos mesmos 
deseja interpor recurso. Em caso afirmativo, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 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. 
8.20. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências editalícias a pregoeira 
examinará as propostas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda a todas as exigências, sendo então declarado o vencedor e a ele adjudicado o objeto deste 
edital. 
8.21. 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. 
8.22. Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas em decorrência das quais foram 
desclassificadas, conforme permite o artigo 48, §3º da Lei 8.666/93. 
 
9. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1. Havendo recurso, o mesmo deverá ser encaminhado por escrito, nos moldes previstos no item 17 
do edital.  
9.2. Após o julgamento dos eventuais recursos, a pregoeira deverá enviar o resultado via correio 
eletrônico (e-mail) aos licitantes, comunicando o vencedor da disputa, e ainda estará disponibilizando 
a íntegra da decisão no sítio eletrônico do Município de Rio Paranaíba/MG. 
9.3. 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. 
9.4. O processo licitatório findo será encaminhado ao Prefeito Municipal, para a respectiva 
homologação. 
 
10. DO EMPATE 
 
10.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, referente aos bens registrados, de empresas 
não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, a classificação dar-se-á 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para qual todos os licitantes serão convocados (Lei nº 
8.666/93, e alterações, art. 45, § 2º, segunda parte). 
10.2. Se deste certame estiverem participando microempresas e empresas de pequeno porte, será 
assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação destas. 
10.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
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10.2.2. Ocorrendo o empate, a pregoeira procederá da seguinte forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado; 
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea a, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.2 deste 
Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
10.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.2.1 deste Edital, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
10.2.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 10.2.2, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
10.2.5. O disposto no subitem 10.2.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
11 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

 
11.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias constantes no orçamento para o exercício de 2021: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FICHA 23: 11.01.00 10.302.0012.2.0025 3 390 3000 
 

12 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 
12.1 - O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo 
independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos 
nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da lei 8.666/93. 
 
12.2 - A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a 
fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação 
comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito da 
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba e desde que não afete a boa execução do contrato. 

 
13 - ENTREGA 

 
13.1 - O licitante vencedor deverá executar o objeto desta licitação após a emissão da ordem de 
serviços/fornecimento, nos prazos máximos estabelecidos no Termo de referência, a contar da data 
de emissão da ordem de fornecimento. 
13.2 - A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba - MG, reserva-se o direito de não aceitar os serviços 
que estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o 
contrato e aplicar o disposto no artigo 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 

13.3 - Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente do contrato. 
 
14 - PAGAMENTO 
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14.1 - Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, após a emissão da competente nota 
fiscal pela Contratada, que deverá vir acompanhada de relatório do levantamento de valores relativos 
às bases de cálculos das contribuições previdenciárias, após comprovação da prestação do serviço, 
com a demonstração da compensação ou resgate de créditos, a ser assinada pelo fiscal do contrato. 
14.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante 
a aplicação da seguinte fórmula:  
 
EM = I x N x VP, sendo: p 
EM = Encargos moratórios;  
N = Nº de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
 

 
  

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 
15 - SANÇÕES 

 
15.1. Caso não retire o contrato para assinatura, no prazo de 05 (cinco) dias após comunicado, ou 
venha desistir da execução do objeto licitado, além de outras cominações legais, a multa será de 10% 
(dez por cento) sobre o valor estimado do mesmo. 
 
15.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 
justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% por dia de atraso, calculada sobre o valor total 
estimado dos itens/serviços, até o limite de 30 (trinta) dias, caracterizando a inexecução parcial;  
 
b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no 
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Rio 
Paranaíba enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
d) Advertência escrita. 
15.3. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Rio Paranaíba, via Tesouraria 
Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação 
enviada pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, sendo que poderá ser automaticamente 
descontada dos créditos que a empresa tiver junto ao Município, devendo ser aplicadas por ato do 
Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis da abertura da vista ao processo. 
15.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas na lei 8.666/93, inclusive a 
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 
15.5. Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93. 
 

I = (TX) = (6/100) / 365  I = 0,00016438 
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16 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
16.1 - Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da licitação.  
16.2 - Caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição impugnatória no prazo de até 03 (três) dias 
úteis. 
16.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, 
relativamente a eventuais falhas ou irregularidades que o viciariam, o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a data fixada para abertura dos envelopes, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
16.3.1 - Neste caso caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, findando 
prazo no primeiro dia útil após a apresentação da impugnação. 
16.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 
certame. 
16.5 - A impugnação deverá ser escrita, endereçada ao(à) Pregoeiro(a), assinada pela pessoa 
impugnante ou representante legal da empresa ou por procurador habilitado, fazendo juntar todos 
os documentos que julgar necessários para comprovar o alegado e mais a cópia de documento 
pessoal, contrato social ou equivalente e procuração, conforme o caso, devendo ser protocolado 
pessoalmente no Setor de Licitações da Prefeitura ou via postal. Nesse último caso, o impugnante 
deverá enviar por email, até a data limite para impugnação, todos os documentos enviados no ato 
da postagem e mais o COMPROVANTE POSTAL DE CORRESPONDÊNCIA emitido pelos Correios. 
16.6 - Qualquer documento enviado somente via email, ou seja, que não esteja no envelope 
postado, será desconsiderado e não será utilizado para fins de análise das alegações da 
impugnação. 
 
17 - DO RECURSO 
 
17.1 - Declarado o vencedor, os demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação 
das razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a partir do término do prazo da recorrente, 
independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 
17.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito 
de recurso e adjudicação do objeto à licitante vencedora. 
17.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
17.4 - O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. 
17.5 - Os recursos (memoriais e contrarrazões) deverão observar os mesmos requisitos 
previstos para a impugnação do Edital (item 16.5 e 16.6), no que se refere à forma, à assinatura 
e ao envio (protocolo) para o Setor de Licitações. 
17.6 - A decisão de impugnação e de recurso será dada aos interessados através de comunicação por 
escrito, via e-mail. 
 
18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente do Município de 
Rio Paranaíba/MG. 
18.2. É vedado ao Contratado subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste 
pregão. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito 
do Município. 
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18.3. O Município poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por 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 nº. 8.666/93, assegurada a ampla defesa. 
18.4. É facultado a pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
18.5. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições das Leis Federais nº. 
10.520/02 e 8.666/93 no que couber. 
18.6. Faz parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
Anexo I - Termo de referência; 
Anexo II - Minuta Contrato; 
Anexo III - Proposta Comercial; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 
Anexo V - Modelo de Declaração de cumprimento aos termos dispostos no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitação;  
Anexo VII - Declaração de cumprimento aos requisitos para participação do certame licitatório; 
 
18.7. Fica eleito foro da Comarca de Rio Paranaíba/MG, para solucionar quaisquer questões oriundas 
desta licitação. 
 
Rio Paranaíba/MG, 24 de setembro de 2021. 
 
 
JÚNIA GONÇALVES OLIVEIRA 
Pregoeira Municipal  
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 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na realização de 
auditorias operacionais nas despesas e receitas realizadas para, em apoio à administração municipal, 
diagnosticar e qualificar possíveis incorreções em desfavor do Município de Rio Paranaíba, levantando 
os valores relativos às bases de cálculos das contribuições previdenciárias RAT/FAT/FAP e verbas 
indenizatórias, incluindo a adequação RAT/TAP dos últimos 05 anos e adequação do CNAE com 
objetivo de recuperar créditos identificados em face deste município, formular e prestar apoio aos 
órgãos competentes nos procedimentos para redução do endividamento ou recuperação dos créditos 
identificados, ou revisão de débitos apurados, devendo apresentar sugestões de minutas dos 
peticionamentos administrativos e judiciais, bem como prestar apoio no acompanhamento da 
tramitação dos mesmos até a efetiva recuperação dos respectivos créditos identificados ou débito, 
treinamento e capacitação dos servidores da área administrativa tributária, tendo como base o MENOR 
PERCENTUAL SOBRE OS VALORES RECUPERADOS na cláusula de êxito, em conformidade com 
a tabela do artigo 85, § 3º e incisos da Lei Federal 13.105/2015 - Novo Código de Processo Civil, 
conforme requisição prevista nos autos do processo, nos termos das especificações constantes do 
Anexo I, que fazem parte integrante deste. 
 
1.2. O pagamento pelos serviços prestados, objeto desta licitação, ocorrerá tomando-se como base o 
percentual de participação nos créditos eventualmente recuperados, aplicado sobre os resultados 
definitivamente obtidos, caracterizados pelo ingresso de recurso no erário Municipal ou com a 
demonstração da compensação ou resgate de créditos, observando os limites a serem considerados 
para a espécie, conforme o art. 85, § 3º e incisos da Lei Federal 13.105/2015 - Novo Código de 
Processo Civil, com despesas pela dotação 2021: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FICHA 23: 11.01.00 10.302.0012.2.0025 3 390 3000, e depois por dotações equivalentes. 
 
1.3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 
 
1.3.1. A prestação dos serviços envolverá: 
 
I - Envio de pessoal especializado ao Município para auxílio e orientações à separação/coleta da 
documentação necessária à realização das análises;  
II - Orientações quanto a formalização de eventuais requerimentos administrativos que se façam 
necessários junto a órgão/entidades públicos e privados; 
III - Análise técnica de toda a documentação coletada, buscando a identificação de créditos que o 
Município possua; 
IV - Planilhamento e atualização de todos os créditos identificados;  
V - Fornecimento de relatórios circunstanciados do andamento dos trabalhos, sempre que requerido 
pelo Município;  
VI - Custeio de todas as despesas com mão de obra, deslocamento, alimentação, hospedagem, 
encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários necessários ao desenvolvimento dos trabalhos. 
 
1.4. ATIVIDADES BÁSICAS:  
 
1.4.1. Visando a identificação de possíveis incorreções em desfavor do Município que resultem em 
montantes que possam ser objetos de restituições, compensações, redução de parcelas futuras, o 
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serviço previsto neste Termo de Referência deverá ser realizado, sob a coordenação de servidores do 
Município, desenvolver:  
a) Catalogação, classificação das informações históricas e recálculo e emissão de parecer técnico das 
obrigações e receitas correntes e passadas do Município envolvendo elementos econômico/financeiros 
e evoluções junto às instituições credoras;  
b) Revisão geral dos cálculos e apuração e apontamento de valores pagos indevidamente, 
retroativamente ao início de vigência de cada obrigação;  
c) Análise da evolução dos montantes realizados e a realizar dos contratos, com apontamentos para 
restituições, compensações ou repactuação dos valores devidos, quando constatadas diferenças de 
saldos e/ou pagamentos; 
d) Revisão das alíquotas utilizadas para taxação dos juros e encargos. 
 
1.5. TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO: Durante toda a vigência do contrato a Contratada 
deverá, de acordo com cronograma previamente ajustado com o executor do contrato, proceder de 
forma sistemática a transferência dos conhecimentos utilizados na realização dos trabalhos a 
servidores públicos devidamente escalados para acompanhar as atividades. Também deverá, a 
qualquer tempo, transferir as bases de dados, planilhas e estudos técnicos elaborados. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Esta contratação tem o objetivo de apurar os valores descritos no objeto e se dá considerando o 
entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em tese de Repercussão geral, sobre a não 
incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria 
do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de 
insalubridade; considerando que a contribuição previdenciária possui a finalidade de subsidiar a 
aposentadoria do trabalhador/servidor e que tal tributo incide sobre a remuneração do servidor público; 
considerando que, no âmbito judicial, surgiram várias demandas discutindo a incidência sobre as 
verbas indenizatórias de caráter transitório que compõem a remuneração dos servidores públicos; 
considerando que a discussão travada no Supremo Tribunal Federal norteou-se no sentido de 
esclarecer se deve ou não incidir a contribuição previdenciária sobre as parcelas que não serão 
revertidas em benefício do servidor; considerando o julgamento do Supremo Tribunal Federal que fixou 
a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 
aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno 
e adicional de insalubridade.” (TESE 163/STF). Neste sentido, faz-se aplicável a tese firmada pelo 
Supremo Tribunal Federal, sendo possível a revisão de ofício dos lançamentos já efetuados, bem como 
a retificação, também de ofício das declarações do sujeito passivo. 
 
2.2. Considerando, ainda, que tratam-se de serviços técnicos especializados, que poderiam ser feitos 
por profissionais da área contábil; considerando que não existe profissional contador no quadro de 
funcionários públicos do Município de Rio Paranaíba-MG e que só eventualmente os serviços 
demandarão a ação judicial, em não dispondo a Administração de profissionais habilitados para os 
serviços e ainda considerando que os créditos tributários prescrevem em cinco anos e também o direito 
de resgate das parcelas indevidamente pagas, o que portanto caracteriza a urgência do serviço, 
admite-se a contratação de serviços terceirizados para o objeto, recomendada a licitação.  
 
3. ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 
 
3.1. A pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos em resgate previdenciário, 
deverá apresentar um Contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e um 
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Advogado devidamente Registado na Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do item 6.1.4 do 
Edital.  
3.2. A pessoa jurídica, deverá apresentar comprovação de capacidade técnica, por atestado/declaração 
emitida por Estado ou Município membro da Federação ou entidade representativa de Municípios, 
informando serviços com resultado(s) positivo(s) de êxito(s) em ação(ões) da espécie, que tenham sido 
movimentadas por profissionais vinculados ao licitante proponente. 
3.3. Os serviços serão prestados pela Contratada junto às repartições administrativas ou perante as 
instâncias judiciais competentes, com todas as despesas à sua conta. 
3.4. Os eventuais valores a serem resgatados serão creditados em conta bancária da Contratante, para 
somente depois serem repassados os honorários devidos. 
3.5. A empresa Contratada terá o prazo de 60 (sessenta) dias para a prestação dos serviços 
contratados.  
 
4. DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS 
 
4.1. Os serviços serão remunerados tão somente por cláusula de êxito, de conformidade com o artigo 
85, § 3º e incisos da Lei Federal 13.105/2015 - Novo Código de Processo Civil, vedado qualquer 
adiantamento de valores à título de remuneração ou honorários, ou qualquer outro. 
 
4.2. O pagamento nesta hipótese de contratação de serviços advocatícios em recuperação de créditos 
deve ser somente em sede de acordo administrativo ou em sede de tutela definitiva de mérito, não 
admitida em sede de tutela provisória, e somente após o recebimento dos créditos. 
 
4.3. A proposta comercial deverá adotar a escala de participação para os honorários contratuais, ao 
parâmetro dos honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, conforme o artigo 85, § 3º e 
incisos da Lei Federal 13.105/2015 - Novo Código de Processo Civil, por participação nas faixas em os 
honorários incidindo ao percentual de uma faixa, mais as diferenças das seguintes: 
 
10% a 20% de honorários sobre os valores resgatados até o limite de 200 salários mínimos; 
08% a 10% de honorários sobre os valores resgatados entre 201 a 2.000 salários mínimos; 
05% a 08% de honorários sobre valores resgatados entre de 2.001 até 20.000 salários mínimos; 
03% a 05% de honorários sobre valores resgatados entre de 20.001 a 100.000 salários mínimos; 
01% a 03% de honorários sobre valores resgatados acima de 101.000 salários mínimos. 
 
4.4. Na fase de lances, as reduções de percentuais serão apresentadas para uma ou mais faixas, já se 
projetando o total das faixas e achando-se a média, para efeito de lançamento no sistema. 
 
4.5. Será considerada vencedora a proposta, em que os percentuais somados para todas as faixas e 
divididos perfaçam a menor média entre todas as propostas, para menor referencial de preço. 
 
4.6. Ao final o autor da proposta vencedora deverá atualizar os percentuais para as faixas de valores, 
de modo a adequar a planilha das faixas de percentuais, para efeito da contratação. 
 
4.7. Para efeito da incidência dos honorários, será considerado o salário mínimo vigente na data do 
efetivo resgate e serão consideradas as faixas de valores também quando do resgate. 
 
5. A proposta comercial abrangerá todas as despesas para a realização dos serviços, a remuneração 
e manutenção dos profissionais, inclusive viagens, tributos e taxas. 
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6. Ao participar da licitação, mediante apresentação de proposta, a proponente estará por este ato 
declarando a sua concordância com o edital e com seu regramento. 
 
7. A proposta deverá ter validade por 60 (sessenta) dias, contados da data da licitação. 
 
 
Rio Paranaíba, 24 de setembro de 2021. 

 
 

Paulo de Tárcio Silva 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO II - MINUTA CONTRATUAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021  
 
 
CONTRATO Nº._______2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA, E A 
EMPRESA _______________________. 
 
O MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA, inscrito no CNPJ ___________________________,com sede na 
____________________________________,neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
__________, CPF nº ____________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
____________________com sede à __________________________, CNPJ 
___________________________, neste ato representada por ________________________, CPF nº 
____________________________ doravante denominada CONTRATADO, ajustam e contratam o 
presente cuja celebração foi autorizada pela homologação constante do Pregão Presencial nº 033/2021, 
que se regerá pela Lei Federal n.º 10.520/02, bem como a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores 
e; com as normas e condições fixadas no edital e seus anexos, que ficam fazendo parte deste contrato, 
e mais as condições e cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na realização de 
auditorias operacionais nas despesas e receitas realizadas para em apoio à administração municipal, 
diagnosticar e qualificar possíveis incorreções em desfavor do Município de Rio Paranaíba, levantando 
os valores relativos às bases de cálculos das contribuições previdenciárias RAT/FAT/FAP e verbas 
indenizatórias, incluindo a adequação RAT/TAP dos últimos 05 anos e adequação do CNAE com 
objetivo de recuperar créditos identificados em face deste município, formular e prestar apoio aos 
órgãos competentes nos procedimentos para redução do endividamento ou recuperação dos créditos 
identificados, ou revisão de débitos apurados, devendo apresentar sugestões de minutas dos 
peticionamentos administrativos e judiciais, bem como prestar apoio no acompanhamento da 
tramitação dos mesmos até a efetiva recuperação dos respectivos créditos identificados ou débito, 
treinamento e capacitação dos servidores da área administrativa tributária, tendo como base o MENOR 
PERCENTUAL SOBRE OS VALORES RECUPERADOS na cláusula de êxito, em conformidade na 
tabela do artigo 85, § 3º e incisos da Lei Federal 13.105/2015 - Novo Código de Processo Civil, 
conforme requisição prevista nos autos do processo, conforme especificações contidas no Anexo I do 
Edital Pregão Presencial nº 033/2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 
 
2.1. A execução do objeto contratado será feita pela contratada conforme requisição, na forma prevista 
no Edital e nos seus anexos, no prazo máximo 60 (sessenta) dias, a partir da entrega do Pedido de 
Fornecimento ou Nota de Empenho pela contratante. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
 
3.1. O presente contrato terá início na data de sua assinatura e término em 31/12/2021. 
 
Parágrafo Único. O prazo supracitado poderá ser prorrogado, por interesse da Administração, nas 
hipóteses previstas na Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
4.1. O valor global do contrato é de R$________________ (______) e os preços unitários são os abaixo 
especificados:  
 

 

.......... % de honorários sobre os valores resgatados até o limite de 200 salários mínimos; 

.......... % de honorários sobre os valores resgatados entre de 200 a 2.000 salários mínimos; 

.......... % de honorários sobre valores resgatados entre de 2.001 até 20.000 salários mínimos; 

.......... % de honorários sobre valores resgatados entre de 20.001 a 100.000 salários mínimos; 

.......... % de honorários sobre valores resgatados acima de 101.000 salários mínimos. 

 
4.1.1 - O valor a ser pago pelo município levará em consideração o resultado efetivamente comprovado 
da prestação de serviços e apuração de valores, e  será efetuado somente após o recebimento dos 
créditos. 
 
Parágrafo Primeiro - Os elementos que compõem o cálculo do referido preço estão representados na 
respectiva proposta da contratada que passa a constituir parte integrante deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
5.1. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, após a emissão da competente nota fiscal 
pela Contratada, que deverá vir acompanhada de relatório do levantamento de valores relativos às 
bases de cálculos das contribuições previdenciárias, após comprovação da prestação do serviço, com 
a demonstração da compensação ou resgate de créditos, a ser assinada pelo fiscal do contrato. 
5.2. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou incorreções, o prazo 
estipulado no item 5.1, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
 
Parágrafo Único - A Contratada deverá comprovar, no ato do pagamento, estar em dia com as 
obrigações previdenciárias e fiscais. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias constantes no orçamento para o exercício de 2021: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
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FICHA 23: 11.01.00 10.302.0012.2.0025 3 390 3000 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO E REGÊNCIA LEGAL 
 
7.1. O presente contrato reger-se-á pelas normas constantes das Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93, com 
alterações posteriores, sendo decorrentes de processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 
033/2021 e todos os documentos apresentados pelo Contratado integram este instrumento 
independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Responsabilizar-se pela execução do objeto contratado, observadas todas as normas pertinentes, 
respondendo por quaisquer danos que eventualmente vier a causar a pessoas ou bens; 
8.2. Guardar sigilo das informações que tiver conhecimento em decorrência do objeto, sob pena de 
rescisão do Contrato e multa; 
8.3. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a adequação do objeto executado 
com as exigências do edital e com a descrição da proposta de preço; 
8.4. Manter durante o período contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.5. Executar os mesmos serviços ofertados na licitação (qualidade, descrição, especificação), na forma 
e prazos estipulados no Edital. 
8.6. Assumir, integralmente, a responsabilidade pelas despesas decorrentes da execução do objeto, 
tais como encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, seguros e convencionais de seus funcionários, 
impostos de demais despesas. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1. Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos; 
9.2. Fiscalizar e supervisionar o andamento e recebimento do objeto licitado, informando à contratada, 
quando houver, os problemas para serem corrigidos. 
9.3. Fornecer informações e de documentos nos prazos e formas que lhe forem exigidos em face do 
andamento dos processos de seu interesse, pareceres e solicitações de consultas. 
9.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o Termo de Referência. 
9.5. O Município de Rio Paranaíba se reserva o direito de durante a execução do contrato, manter 
Comissão Especial para avaliação da qualidade do objeto fornecido, cabendo a esta, solicitar o 
cancelamento do item, caso a qualidade do mesmo não atenda às necessidades da Prefeitura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1. Poderá a CONTRATANTE, nos termos e condições estabelecidas pela legislação, rescindir o 
presente contrato, unilateralmente ou mediante prévio acordo com a CONTRATADA, na ocorrência de 
hipótese prevista nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
10.2. Ocorrendo a rescisão por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRANTE, autorizada a reter, até o 
limite dos prejuízos experimentados os créditos a que tenha direito. 
10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 
10.4. A rescisão administrativa e amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
pela Autoridade Competente. 
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10.5. Constitui, ainda, causa de rescisão contratual a situação de irregularidade da CONTRATADA 
perante o INSS e FGTS. 
10.6. A rescisão unilateral deverá ser comunicada, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, sem que haja direito de indenização de qualquer espécie à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 
 
11.1.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
CONTRATADA, sujeitando-se as penalidades: 
11.2. Advertência que será aplicada sempre por escrito. 
11.3. Multa, nos seguintes percentuais: 
a) De 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do 
objeto/serviço, sobre o valor do saldo contratual;  
b) De 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de a adjudicatária, injustificadamente, 
desistir do mesmo ou causar a sua rescisão. 
 
c) De 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias, com a consequente rescisão contratual.  
11.4. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal. 
11.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação pela mesma autoridade que a determinou, garantindo o direito de defesa 
prévia. 
11.6. Rescisão unilateral do contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização à 
CONTRATANTE por perdas e danos. 
11.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
 
12.1. O presente contrato poderá ser alterado, conforme hipóteses previstas na lei 8.666/93, por Termo 
Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO 
 
13.1. A contratante fará a publicação do resumo deste contrato no mural da prefeitura para os efeitos 
legais previstos na legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Rio Paranaíba para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 
decorrentes do presente contrato. 
 
E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
Rio Paranaíba, ....... de..............de 2021. 
 
Contratante 
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Contratado 
 
Testemunhas 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 047/2021 
 
Pregão Presencial nº. 033/2021 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________, vem, perante V.Sa., apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL, para 
a licitação em epígrafe: 
 
Obs: A proposta comercial deverá ser confeccionada, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, bem como 
datada, assinada e rubricada, por quem de direito, devendo, obrigatoriamente, indicar os requisitos 
abaixo: 
 
A presente proposta comercial adota escala de participação para os honorários contratuais, ao 

parâmetro dos honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, conforme o art. 85, § 3º e 

incisos da Lei Federal 13.105/2015 - Novo Código de Processo Civil, por participação nas faixas em 

os honorários incidindo ao percentual de uma faixa, mais as diferenças das seguintes: 

 

 

.......... % de honorários sobre os valores resgatados até o limite de 200 salários mínimos; 

.......... % de honorários sobre os valores resgatados entre de 200 a 2.000 salários mínimos; 

.......... % de honorários sobre valores resgatados entre de 2.001 até 20.000 salários mínimos; 

.......... % de honorários sobre valores resgatados entre de 20.001 a 100.000 salários mínimos; 

.......... % de honorários sobre valores resgatados acima de 101.000 salários mínimos. 

 
 
Somados os percentuais acha-se o total de .......%, que dividido por 5 dá a média de ......%. 
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Declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Edital de 
Pregão Presencial nº. 033/2021 e ainda que: 
a) a presente tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias; 
b) preço unitário e total, em algarismo, em moeda corrente nacional, limitando-se a 02 (duas) casas 
decimais, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 
previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas 
e custos, como por exemplo: transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação do serviço do objeto da presente licitação; 
c) Informar o(s) e-mail(is) da empresa, o(s) qual(is) serão utilizados pela Administração para envio das 
Autorizações de Fornecimento. Qualquer mudança de e-mail, no decorrer da execução, deverá ser 
informada, imediatamente, para a Divisão de Licitações do Município. 
E-mail(s):   
 
(Local, Data) 
Nome por extenso/Assinatura 
Identidade/CPF   
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 047/2021 
 
Pregão Presencial nº. 033/2021 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________, declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como ______________________________, nos termos do art. 3° da Lei Complementar 
n° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° do mencionado artigo, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido, de acordo com o disposto nos arts. 42 a 49 da citada 
Lei Complementar. 
 
(___) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, para regularização, estando ciente 
que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da 
Lei Federal n° 8.666/1993. 
 
 
(Local, Data) 
Nome por extenso/Assinatura 
Identidade/CPF 
 
 
(Obs¹.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
(Obs²: Esta declaração deve vir fora dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”. 
 
(Obs³: A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123 de 
14 de dezembro de 2006, sujeitará a licitante à pena do artigo 299 do Código Penal e de outras figuras 
penais pertinentes, com o imediato envio de cópias correspondentes ao Ministério Público, sem 
prejuízo das sanções previstas neste edital) 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 047/2021 
 
Pregão Presencial nº. 033/2021 
 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art 27, da Lei nº 
8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
 
Ressalva: (___) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
 
 
(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:licitacao@rioparanaiba.mg.gov.br


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG 
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065 - Novo Rio 

Caixa Postal 01 - CEP 38.810-000 
CNPJ 18.602.045/0001-00 

Tel.: (34) 3855-1223 - Email: licitacao@rioparanaiba.mg.gov.br 

 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 047/2021 
 
Pregão Presencial nº. 033/2021 
 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________, 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. 
 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 047/2021 
 
Pregão Presencial nº. 033/2021 
 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________declara, sob as penas da lei, que atende todas as condições de 
habilitação exigidas no processo licitatório em epígrafe, estando, portanto, apta a participar de todas 
as fases do certame e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
 
 
(OBS: - Esta declaração deve vir fora dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”.) 
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