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PREGÃO PRESENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 

(Processo Administrativo n.° 192/2015) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Buritis, por meio do(a) 
Sra. Terezinha Prisco Damasceno, Pregoeira Titular, da Prefeitura Municipal de Buritis-MG., sediado(a) Av. 
Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, Buritis-MG., realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas 
neste Edital1. 

Data da sessão: 29/04/2015 

Horário:10h00min 

Local: Setor de compras e licitações – Prefeitura Municipal de Buritis-MG 

1. DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a prestação de serviços especializados para o levantamento de dados e a 
apuração de valores a serem restituídos e/ou abatidos das contribuições junto do INSS/Receita, 
juntamente com o sobrestamento judicial, conforme detalhado no Anexo I. 

2.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município de Buritis para o exercício de 2015 na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  02.03 

Fonte: 01 

Programa de Trabalho:  04.122.0003.2027 

Elemento de Despesa:  3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) 

 

3.  DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O Credenciamento é o nível básico que permite a participação dos interessados na 
modalidade licitatória Pregão Presencial. 

3.2  Para que sejam beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/06: apresentar certidão 
expedida pela Junta Comercial do Estado onde fique demonstrada e comprovada sua  
atual condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme art.8º da 
Instrução Normativa nº 103/2007 do DNRC e ou atendimento nos termos do artigo 42 da 

                                                           
1 

O Município de Buritis adota como referência as minutas de editais da Advocacia Geral da União, 
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265. 
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Lei Complementar Municipal nº 075 de 01 de julho de 2010. A certidão deverá ser 
expedida em até 6 (seis) meses antes da data da abertura da licitação. 

3.3  Como condição para participação no referido Pregão, a licitante deverá ainda apresentar 
ou firmar no ato do credenciamento (fora dos envelopes) as seguintes DECLARAÇÕES: 

 3.3.1  que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 3.3.2  que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

3.3.3 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

3.3.4  que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 

3.4 Os documentos apresentados através de cópia produzida por qualquer processo de reprodução,  
deverão ser autenticados por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação até 02 
(dois) dias antes da abertura do certame. 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.3 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que sejam devidamente credenciados. 

4.4 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.4.3 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 
da legislação vigente; 

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

4.4.5 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.4.6 que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.4.7 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;+ 

 

5      DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1 As licitantes deverão apresentar suas propostas sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas, numeradas e a última assinada pelo representante legal 
da empresa ou pela pessoa física participante, devendo nela constar: 

a) identificação (individual ou social), a razão social, endereço, telefone/FAX, e-mail comercial se 
houver, número do CNPJ/MF, Banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento para 
facilitar o contato e o pagamento; 

b) proposta definitiva de preços, especificando detalhadamente o item ofertado, discriminando, ainda, o 
valor unitário e total, em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas duas casas após a vírgula; 

c) a validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de 
abertura desta licitação; 
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d) declaração expressa de que todos os tributos, custos e demais despesas correm por conta da 
proponente. 

5.2 A proposta deverá atender todas as condições exigidas no Edital e nos Anexos. As licitantes 
poderão utilizar o Anexo I deste Edital para a formulação de sua proposta, complementando as 
informações, caso necessário. 

5.3 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal 
presente na sessão de abertura do envelope de Proposta e com poderes para esse fim. 

5.4 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão 
avaliadas pelo(a) Pregoeiro(a). 

5.5 Caso o prazo estabelecido para validade da proposta não seja indicado na proposta, será 
considerado aceito pela licitante o prazo estabelecido neste edital para efeitos de julgamento. 

5.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

5.7 Fica reservado ao Município de Buritis o direito de verificar, sempre que julgar necessário, se os 
preços praticados pela licitante vencedora estão compatíveis com os de mercado. 

5.8 Todos os documentos que integram as propostas da licitante deverão estar embalados em 
envelopes lacrados, não transparentes e denominados: 

 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 

PREGÃO Nº XXXX/XXXX 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 

PREGÃO Nº XXXX/XXXX 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

6 DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.3  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados 
neste Edital. 

6.4  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

6.4.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em ata, com 
acompanhamento de todos os participantes. 
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6.4.4 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.5  - O pregoeiro ordenará as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 

6.6  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão ofertar lances sendo imediatamente 
informados aos membros da Comissão de Licitação que será consignado em ata.  

6.6.1 Critério de julgamento: O lance deverá ser ofertado em percentual, NÃO PODENDO 
ULTRAPASSAR O LIMITE MÁXIMO DE 20%. 

6.6.2 Será considerada vencedora a licitante que apresentar proposta de menor percentual, 
observado o limite máximo, estipulado no item 6.6.1. 

6.7  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando as regras estabelecidas no Edital. 

6.8  - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado.  

6.9  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo o menor lance ofertado.  

6.10 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, do valor do menor 
lance.  

6.11 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito 
de ordenação das propostas. 

6.12 Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 

6.12.3 produzidos no País; 

6.12.4 produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

6.12.5 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 

6.13  - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os 
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 

7    DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como 
quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 

fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

7.4 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.5 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando ao licitante a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
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7.6 O Pregoeiro poderá formular, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, 
com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 
previstas neste Edital. 

7.6.1  - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

  

8      DA HABILITAÇÃO  

8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista: 

8.2 Habilitação jurídica:  

8.2.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

8.2.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

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

8.2.5 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 
da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.2.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

8.3  - Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.3.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.3.2 prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, 
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

8.3.3 prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

8.3.4 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

4.1.1 prova de regularidade com as fazendas estadual e municipal  ou Distrital, de 
acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93; 

8.3.5 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 
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do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943; 

8.3.6 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

8.4  - As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto licitado, mediante apresentação de 01 (um) atestado sobre o 
INSS/Receita, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

b) Declaração expedida pela Proponente de que dispõe de infraestrutura adequada para atender às 
condições exigidas na presente Licitação. 

c) Indicação de 01(um) advogado, Comprovação através de registro da classe. 

d) Indicação de 01(um) contador, Comprovação através de registro da classe. 

e) Comprovação de aptidão técnica-jurídica através da apresentação de 01 (uma) concessão de tutela 
antecipada suspendendo o recolhimento sobre toda a cota patronal, em razão de pessoa jurídica de 
direito público e 01 (uma) decisão com respeito aos indébitos tributários, igualmente sobre o patronal, 
em favor do contribuinte, conforme art. 13, da Lei 8.666/93. 

 

8.5  - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados pelos licitantes, após solicitação do Pregoeiro. 

8.5.1 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

8.6  - Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será convocado para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período. 

8.6.1 - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para os quais será 
concedido o mesmo prazo especial para a regularização da situação fiscal. 

8.7  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) 
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.8 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

9.1.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10 DOS RECURSOS 
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10.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

10.2.1  - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso; 

10.2.2  - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

10.2.3  - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, 
em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

 

11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

 

12 DA ATA  E JULGAMENTO 

12.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 
(cinco)dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de 
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

12.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 
a assinatura da Ata, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

12.2.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

13 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
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13.1 Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento 
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 
12 (doze) meses  contados do(a) assinatura do contrato. 

13.1.1 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, 
conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital.  

13.1.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco)  dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.3 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração realizará consulta no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos 
resultados serão anexados aos autos do processo. 

13.3.1 Na hipótese de irregularidade do registro o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 

13.4 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que 
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

14 DO PREÇO 

14.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. 

14.2 As contratações decorrentes poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

15 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência. 

15.2 O local da entrega será na unidade requisitante da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, e o 
prazo para entrega da mercadoria será de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento/retirada da 
nota de empenho ou ordem de fornecimento para a entrega. 

 

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

 

17 DO PAGAMENTO 
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17.1  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

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

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

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

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

17.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta junto aos órgãos fiscais 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

17.7 Constatando-se, junto aos órgãos fiscais, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da contratante. 

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

17.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa.  

17.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto aos 
órgãos fiscais.   

17.11 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente nos 
órgãos fiscais. 

17.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

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

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

18.1.1 não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2 apresentar documentação falsa; 

18.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5 não mantiver a proposta; 

18.1.6 cometer fraude fiscal; 

18.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

18.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, 
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso na execução do 
objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º 
(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência, sobre o valor estimado 
do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual 
ou legal, que poderá ser aplicado com rescisão contratual; 

18.3.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contrato, na hipótese de o 
contratado, de modo injustificado, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como 
nos demais casos de descumprimento contratual, quando o Município em face de menor 
gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior do  Município, poderá reduzir 
o percentual da multa a ser aplicada. 

18.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos; 

18.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

18.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999. 

18.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

18.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Setor de Licitação do Município de 
Buritis. 

18.8 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
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19 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.1  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 
www.buritis.mg.gov.br, pelo fax (38)3662-3046, ou por petição dirigida ou protocolada no 
endereço Av. Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, seção Setor de Compras e Licitações. 

19.2  - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

19.3  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

19.4  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

19.5  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

19.6  - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 

 

20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.   

20.2  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.3  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

20.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 

20.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.9 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.buritis.mg.gov.br, e 
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Bandeirantes, nº723, Bairro Centro, Buritis-
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MG., nos dias úteis, no horário das 14:00  às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os 
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.10 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do 
Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto 
nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, 
subsidiariamente. 

20.11 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Buritis, com 
exclusão de qualquer outro. 

20.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.12.1 ANEXO I - Termo de Referência 

20.12.2  ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
(inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002) 

20.12.3  ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação 

20.12.4  ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei 
nº 9.854/99) 

20.12.5  ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, 
ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 

20.12.6 ANEXO VII - Minuta de  contrato  

20.12.7 ANEXO VIII- Declaração De Elaboração Independente de Proposta. 

20.12.8 ANEXO IX- Minuta de contrato de prestação de serviços 

Buritis/MG, 09 de abril de 2015 

 

Terezinha Prisco Damasceno 

Pregoeira Titular 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

E PROJETO BÁSICO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

OBJETO 

Tem por objeto a contratação de serviços técnicos profissionais especializados de restituição de créditos, 
revisão de débitos, de análise das dívidas existentes de responsabilidade do Município, juntamente com o 
sobrestamento judicial da cota patronal sobre a folha de pagamento, conforme descrito nos itens abaixo: 

 

1 - PARA LEVANTAMENTO E REVISÃO DOS CRÉDITOS DO MUNICÍPIO, A TÍTULO DO INSS – 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA 
COMPENSAÇÃO DOS MESMOS CRÉDITOS, EM FUNÇÃO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO OU A 
MAIOR, INCLUINDO-SE A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. 

 

1.1 - O objeto desta proposta é a prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria para o 
levantamento de dados, preparação, encaminhamento e acompanhamento administrativo e judicial da 
restituição financeira dos valores exigidos indevidamente pelo INSS/Receita, por ocasião da contribuição 
criada pela Lei nº 9.506/97, que acresceu o inciso h, ao artigo 22 da Lei nº 8.212/91, instituindo a cobrança 
sobre a folha de pagamento (cota patronal), SAT/RAT/FAP, verbas indenizatórias e divergências nos 
débitos realizados sobre o FPM Fundo de Participação Municipal. 

 

1.2 - Também a revisão dos procedimentos adotados com relação ao recolhimento de contribuições ao 
INSS/Receita, às dívidas existentes e aos parcelamentos efetuados pelo Município, visando à restituição 
de valores e o estabelecimento de novas diretrizes que reduzam contingências futuras, incluindo-se a 
Previdência Municipal. 

 

1.3 - Pleitear administrativa ou judicialmente a suspensão da exigibilidade da pretendida obrigação 
tributária identificada sob a rubrica INSS-EMPRESA, com o objetivo de ser determinado sobrestamento do 
bloqueio de verbas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, ou recolhimento em guia, pelo qual 
se perfaz a respectiva arrecadação, e/ou a suspensão da exigibilidade do pagamento efetuado pela 
Prefeitura Municipal a título de contribuição social incidente sobre a parte patronal de sua respectiva folha 
de pagamentos. 

 

1.4 - Pleitear administrativa ou judicialmente o sobrestamento do bloqueio de verbas do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM destinado ao pagamento de parcelamentos em atraso, dívida, relativos 
à contribuição identificada sob a rubrica INSS-EMPRESA, bem como retenções outras da mesma origem. 

 

1.5 - Pleitear administrativa ou judicialmente a repetição do indébito tributário relativo à contribuição 
previdenciária sob a rubrica INSS-EMPRESA, incluindo-se a Previdência Municipal. 
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1.6 - Assessorar no apropriado repasse da Prefeitura Municipal à Previdência Municipal, no que tange ao 
recolhimento da cota patronal, aplicando-se a regulação sobre as verbas não indenizadas, incluindo-se a 
Previdência Municipal. 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. ANÁLISE DA QUESTÃO 

Face às diversas alterações e modificações verificadas na legislação previdenciária, no que diz respeito às 
bases de cálculo, às categorias e às verbas trabalhistas, sobre as quais incidem as contribuições 
previdenciárias, bem como a extensa e intrincada legislação que rege os tributos federais, foram apuradas, 
em inúmeras oportunidades diferenças entre os valores e aqueles cobrados pelo INSS/Receita, dos 
Estados e Municípios, sendo superior ao valor efetivamente devido. 

 

Assim, há casos onde as notificações fiscais emitidas pelas equipes de fiscalização do INSS/Receita 
incluem valores tributáveis sem a devida cobertura legal, muitas vezes determinados com base em 
documentos e informações cujo conteúdo não permite a correta apuração dos valores efetivamente 
devidos. 

JUSTIFICATIVA: 

INSS – a restituição dos valores recolhidos indevidamente ou a maior dependem da iniciativa do Município 
que, em virtude de Lei e de forma administrativa, presume-se medida de fácil solução e indiscutível, no 
entanto, na prática, tais atividades dependem de profunda experiência prévia econômica, financeira e 
jurídica, voltadas à precisão dos procedimentos a serem adotados, bem como das medidas judiciais 
assecuratórias dos valores apurados, da legislação pertinente e garantias quanto à emissão da CND, entre 
outros. Por outro lado, a revisão dos débitos junto ao INSS poderão ser suspensos através da tutela 
antecipada, a fim de evitar fiscalizações desnecessárias, enquanto se apuram os débitos. Ao mesmo 
tempo, debate-se o recolhimento do INSS - empresa (patronal), assim justificado na equiparação do 
Município à Empresa. 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) - Trabalho técnico de pesquisa dos procedimentos adotados e de análise do orçamento do 
CONTRATANTE, desenvolvendo estudos, levantamentos e planilhamentos, para a definição dos conceitos 
básicos do correto pagamento dos valores devidos ao INSS/Receita. 

b) - Supervisão e gerenciamento de todas as ações a serem desenvolvidas na execução dos trabalhos 
constantes neste processo licitatório, bem como das ações a serem desempenhadas pela Contratante 
através de seus funcionários, contratados e prestadores de serviços para o atendimento de exigências 
complementares que se interliguem com o objeto desta licitação. 

c) - Consideram-se serviços complementares que se interligam com o objeto desta licitação, todos aqueles 
que direta ou indiretamente possam interferir na execução normal e regular do objeto desta licitação, 
principalmente no fluxo de recebimento de recursos financeiros da compensação do INSS/Receita.  Entre 
eles podemos citar, emissão e renovação da CND – Certidão Negativa de Débito de Tributos e 
Contribuições Federais. 

d) - Monitoramento dos créditos com a checagem dos valores compensados, levando-se em consideração 
as informações prestadas quando do envio do requerimento de compensação financeira. 

e) - Assessoria durante a execução dos serviços, para dirimir dúvidas com relação ao processo de 
compensação e para apoiar o município onde a licitante vencedora puder contribuir com sua experiência e 
conhecimento. 
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f) - Reuniões de posicionamento e acompanhamento do processo de compensação junto aos 
responsáveis internos da Contratante. 

g) - A Contratada será responsável pela defesa do Município perante todas as esferas administrativas 
junto ao INSS / Receita Federal do Brasil, na elaboração de pareceres jurídicos, e, se necessário, 
Judicialmente. 

h) - A execução dos serviços constantes nestes itens é de responsabilidade da CONTRATADA. 

PRODUTOS 

Estão definidos como produtos desse trabalho: 

I) - Relatório contendo o plano de normas e procedimentos que serão observadas pelos funcionários da 
licitante vencedora e da Prefeitura para a execução dos serviços licitados neste edital. 

II) - Relatórios de acompanhamento do trabalho, indicando as atividades realizadas os entraves 
identificados, e os respectivos encaminhamentos. 

III) - Relatórios Financeiros mensais, a partir do primeiro crédito em conta corrente do Município ou da 
compensação mensal dos valores restituídos, detalhando os valores resgatados, compensados mês a 
mês. 

IV) - Relatório Final Consolidado contando, o resumo das ações desempenhadas e suas conseqüências, 
inclusive as financeiras; e o detalhamento da situação perante a compensação que fizeram parte do objeto 
desta licitação. 

V) - Relatório de Encaminhamento, apontando as ações que devem ser implementadas pelo 
CONTRATANTE 

após o término do contrato. 

VI) – Relatórios financeiros e procedimentos a serem adotados no repasse dos recursos à Previdência 
Municipal. 

VII) Processo judicial visando a obtenção da tutela antecipada e o sobrestamento do pagamento da cota 
patronal. 

VIII) Processo judicial visando ver restituídos os indébitos passados (repetição de indébitos) sobre a cota  

patronal incidente sobre a folha de pagamentos. 

IX) Processo judicial visando ver declarada inconstitucional a incidência da cota patronal sobre a folha de 
pagamento. 

OBS: TODOS OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES EM MEIO MAGNÉTICO. 

SUPERVISÃO DOS TRABALHOS 

A supervisão dos trabalhos ficará a cargo da Secretaria Municipal de Fazenda. 

3. METODOLOGIA 

3.1 - INSS Lei 8.212/91, Lei 9.506/97 e Lei 10.887/04. 
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As inúmeras alterações e publicações tributárias, em especial aquelas relativas à contribuição social, bem 
como à avaliação do grau de risco de determinada atividade das empresas sofreram profundas mudanças, 
o que invariavelmente exige dedicação plena e conhecimento igualmente profundo, além de especialistas 
profissionais nas mais diversas áreas, tais como: direito tributário, direito previdenciário, direito público, 
direito administrativo, direito processual, direito constitucional, experiência pregressa contábil e financeira, 
entre outras. 

Tal condição extrema exige, por sua vez, tempo exclusivo, cuidado absoluto e zelo para os estudos, 
análises e certificação acerca do recolhimento social, sobre o qual se tem divergências diversas e 
recolhimentos a maior ou indevidos. 

 

Auferidos os valores recolhidos a maior ou indevidos (patronal), amparados plenamente em lei, dá-se o 
procedimento administrativo para a restituição aos cofres Municipais. 

No mesmo sentido - amparo legal e cálculos previdenciários, deve o ente governamental, quando do 
repasse dos recursos à Previdência Municipal, guardar cuidados, especialmente sobre valores 
repassados, mas que não farão parte do cálculo para a aposentadoria, isto é, não indenizados, resultando 
em sensível diminuição deste repasse. 

Observa-se que os contribuintes públicos não podem colocar em risco ou gerar prejuízos ao erário público 
e esta condição de aperfeiçoamento dos estudos e eficácia da gestão pública passa a ser obrigatória, por 
força da Lei de Responsabilidade Fiscal, tornando mandatório que a apuração precisa e fundamentação 
legal seja revestida de segurança incondicional, motivo pelo qual a contratação de serviços técnicos 
profissionais especializados vê-se prudente e a mais acertada. 

Da mesma forma, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige de seus gestores a obrigação quanto aos 
recursos públicos, suas receitas, sujeitando-os à restituição destes valores aos cofres municipais, não 
coportando, portanto, condição outra que a execução dos serviços e manutenção da saúde financeira 
publica. 

 

Somando-se aos aspectos das contribuições sociais em divergência, a União Federal, visando incrementar 
as receitas do INSS, através da Lei nº 9.506/97, instituiu a contribuição previdenciária, incluindo os 
Municípios, Estados, União e Distrito Federal ao Regime Geral da Previdência, promovendo a incidência 
da contribuição social sobre a folha de pagamento - cota patronal – INSS - empresa. 

 

Tal contribuição foi julgada inconstitucional pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em decisão firmada 
no último dia 08 de outubro de 2003. 

Não obstante, como se trata de decisão em caso concreto, a contribuição foi retirada do mundo jurídico 
pela 

Resolução do Senado Federal de nº 26/2005. Entretanto, a Lei 10.887/04 deu nova redação, onde o INSS 
se manifestou parcialmente a favor através da Portaria MPS nº 133/06, referente somente aos cargos 
eletivos.  

Tem-se, portanto, as divergências entre aquilo que fora decidido na Suprema Corte e as leis que buscaram 
normatizar tal decisão. 

 



GOVERNO MUNICIPAL DE BURITIS 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br 

Para solução destas divergências, socorre-se o contribuinte público da esfera judicial, a fim de assegurar 
seus recursos públicos, através de medidas judiciais cabíveis, apropriadas e especialíssimas sobre a 
matéria, dando início à suspensão do recolhimento patronal, também conhecido pela rubrica INSS-
empresa, através da tutela antecipada, para, posteriormente, obter o recolhimento em anos anteriores e, 
por fim, o sobrestamento deste recolhimento em declaração de inconstitucionalidade. 

Por certo e mais uma vez, infere-se a obrigação dada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela qual, 
tendo o gestor público notícia de solução segura, deve, conforme a própria lei, solucionar em caráter 
obrigatório esta contenda. 

Naturalmente os casos anteriores, seja por recolhimentos indevidos ou a maior, seja por recolhimento 
declarado inconstitucional, refletem inteiramente naquilo que o ente público possa ter em dívidas 
contraídas junto ao INSS/Receita e, por conseguinte, devem ser revistas, inclusive sobre valores que 
poderão estar prescritos, buscando-se o ajuste e redução significativas, como resultado esperado. 

Os trabalhos serão executados em etapas, conforme a seguir detalhado: 

ETAPA 1: LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS 

Utilização da metodologia e de tecnologia própria para auxiliar a coleta, a digitação, a organização e crítica 
dos dados, a apuração dos valores já recolhidos e dos ainda sob pretensão nula, na identificação e 
quantificação dos direitos do Município em face do INSS/Receita, por conta da contribuição instituída pela 
Lei nº 8212/91, Lei nº 9.506/97 e Lei nº 10.887/04. 

ETAPA 2: PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA NECESSÁRIA 

� Busca de informações, através da análise dos documentos do Município junto do INSS, processos, 
parcelamentos, confissões de dívidas, etc.; 

� Montagem do banco de dados básico; 
� Criação de rotinas de procedimentos; 
� Identificação dos pagamentos efetuados e dos débitos ainda pendentes em face da contribuição 

impugnada; 
� Atualização dos créditos conforme os critérios legais e identificação das hipóteses de recuperação. 

ETAPA 3: REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

� Aglutinação dos dados e confronto das bases, para o levantamento da situação do Município em 
face do INSS – crédito/débito; 

� Demonstração e documentação das diferenças apuradas em favor do Município ou dos saldos 
existentes sob sua responsabilidade; 

� Apreciação conjunta com os administradores do Município em face das alternativas e interesses – 
hipóteses de confronto dos créditos/débitos ou das alternativas de gestão da recuperação dos 
valores recolhidos indevidamente; 

� Proposição administrativa e/ou judicial das medidas necessárias a viabilizar a recuperação dos 
valores apurados em benefício (direto ou indireto) do Município. 

�  
ETAPA 4: ACOMPANHAMENTO 

� Gestão administrativa e/ou judicial, se for o caso, do necessário encontro de contas e/ou da 
repetição dos valores recolhidos sem causa legal válida; 

 

3.2 – INSS REVISÃO DE DÍVIDAS 
 

O presente trabalho trata das hipóteses de recuperação de valores passíveis de devolução e/ou 
suspensão de recolhimento de exações indevidas ou excessivas, bem como eventuais compensações 
administrativas ou judiciais. 
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Para melhor compreensão do escopo dos trabalhos, apresentamos a metodologia de cada uma das duas 
vertentes consideradas, a saber: 

a) - Identificação de créditos passíveis de serem restituídos; e 

b) - Revisão de débitos 

3.2.1 RESTITUIÇÃO DE VALORES 

Essa etapa é realizar uma Realização de análise retrospectiva de processos, autuações e procedimentos 
adotados pelo Município, suas autarquias e empresas, visando elaborar um diagnóstico sobre os valores 
efetivamente devidos e sobre os valores recolhidos, com base na análise dos normativos legais aplicáveis, 
possibilitando de estratégias jurídico-processuais relativas à recuperação de créditos e a suspensão dos 
recolhimentos de contribuições previdenciárias indevidas. 

Esse trabalho implicará na execução das seguintes atividades: 

Análise das folhas de pagamento e levantamento e revisão das incidências previdenciárias, para 
verificação da existência de créditos passíveis de restituição; 

Elaboração de planilhas demonstrativas e cálculos dos valores encontrados, eventualmente restituíveis, 
informando-se, de forma detalhada, todos os critérios utilizados, inclusive para a atualização monetária dos 
valores; e 

Acompanhamento e preparação dos processos administrativos necessários. 

Deve-se ressaltar que as medidas administrativas e judiciais necessárias serão patrocinadas pela 
LICITANTE. 

3.2.2 REVISÃO DE DÉBITOS 

Nessa segunda vertente, através de dados preliminares fornecidos pelo Município, a LICITANTE deverá 
revisar e avaliar o Município, bem como sua Autarquia e fundos, débitos fiscais existentes junto ao INSS, 
buscando identificar valores que tenham sido cobrados indevidamente e/ou a maior, à luz da legislação 
aplicável. 

Dessa forma, através dos procedimentos técnicos a seguir descritos, será elaborada completa revisão dos 
passivos. 

a) - Revisão de Débitos Fiscais Junto ao INSS, através das NFLD’s - Notificações Fiscais de Lançamento 
de Débito (Análise técnica da Dívida); 

b) - Revisão de parcelamentos realizados, através da análise das NFLD’s que deram origem às dívidas, 
imputando possíveis falhas e/ou vícios do levantamento, com vistas a reduzir a dívida e/ou restituir os 
valores pagos indevidamente e/ou a maior; 

c) - Identificação técnica de possíveis vícios nos levantamentos, parcelamentos e ou re-parcelamentos 
originais, cobranças judiciais, NFLD’s - Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos e CDF’s - 
Confissões de Dívidas Fiscais junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, que por ventura 
tenham comprovado acréscimos indevidos aos débitos efetivamente existentes, possibilitando ao 
Município e a sua Autarquia, a quitação do débito realmente pertinente; 

d) - Levantamento dos prestadores de serviços do Município e de suas autarquias; 

e) - Revisão dos índices de correção nos débitos apresentados pelo INSS. 
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4. PRODUTOS 
 

Como resultados dos trabalhos desenvolvidos pela LICITANTE serão apresentados os seguintes produtos:  

� Relatórios bimestrais mensais analíticos dos créditos e das dívidas/parcelamentos, analisados, 
com a discriminação de todas as fases, e a situação de cada um, compreendidos entre o trabalho 
realizado pelo INSS/Receita e o realizado pela LICITANTE. Da mesma forma se fará frente à 
Previdência Municipal; 

 

� Relatórios semestrais trimestrais de análise e depuração das NFLD’s – Notificações Fiscais de 
Lançamento de Débitos, DEBCAD – Débitos Cadastrados e parcelamentos em andamento, 
considerando o valor efetivamente devido, as parcelas pagas e o saldo remanescente; e 

 

� Relatório Final, apresentando o resumo de todas as análises realizadas, com a identificação dos 
valores e critérios de análise dos créditos passíveis de recuperação e a revisão de débitos 

 

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Cumprir com as obrigações acordadas em contrato a ser firmado, mais especificamente, honrar o 
pagamento dos honorários dentro dos prazos fixados  e  repassar  a  documentação  solicitada,  
necessária  ao  bom andamento do processo. 

OBS: TODOS OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES EM MEIO MAGNÉTICO. 

SUPERVISÃO DOS TRABALHOS 

A supervisão dos trabalhos ficará a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda e Assuntos Estratégicos. 

6. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMATIZADO 
 

Cadastro 

� Permitir o cadastramento dos usuários; 
 

Descrição: 

� Permitir o cadastramento das NFLD’s - Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos e CDF’s - 
Confissões de Dívidas Fiscais; 

� Cadastramento dos pagamentos efetuados e dos débitos ainda pendentes em face da contribuição 
impugnada; 

� Permitir o cadastramento de todos os fornecedores; 
� Permitir o cadastramento de cidades sedes dos fornecedores. 

 

Prestação de Contas 

� Permitir o lançamento de todos os pagamentos efetuados e dos débitos ainda pendentes em face 
da contribuição impugnada; 

� Efetuar o cálculo dos índices acumulados; 
� Montagem do banco de dados básico; 
� Criação de rotinas de procedimentos. 
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Emissão de Relatórios 

� Relatórios bimestrais mensais analíticos dos créditos e das dívidas/parcelamentos, analisados, 
com a discriminação de todas as fases, e a situação de cada um, compreendida entre o trabalho 
realizado pelo INSS e o realizado pela LICITANTE; 

� Relatórios semestrais trimestrais de análise e depuração das NFLD’s – Notificações Fiscais de 
Lançamento de Débitos, DEBCAD – Débitos Cadastrados e parcelamentos em andamento, 
considerando o valor efetivamente devido, as parcelas pagas e o saldo remanescente; 

� Relatório Final, apresentando o resumo de todas as análises realizadas, com a identificação dos 
valores e critérios de análise dos créditos passíveis de recuperação e a revisão de débitos; 

� Relatório de Identificação dos pagamentos efetuados e dos débitos ainda pendentes em face da 
contribuição impugnada; 

 

Segurança 

� Acesso permitido por senha; 
 

Banco de Dados 

� O banco de dados deve ser fornecido pela Licitante; 
� O sistema deve ser compatível com padrão Windows. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATANTE: 
 

Para o fiel cumprimento do objeto desse contrato a CONTRATADA obriga-se a: 

 

I. Responsabilizar-se pelo planejamento, coordenação e desenvolvimento dos trabalhos objeto deste 
Contrato; 

II. Indicar as equipes de coordenação, técnica e de apoio, responsáveis pelo desenvolvimento dos 
trabalhos ora contratados; 

III. Responder perante o CONTRATANTE pela qualidade técnica e orientação dos trabalhos 
desenvolvidos; 

IV. Observar o cumprimento dos prazos previstos para a realização dos serviços objeto do presente 
Contrato. 

 

08 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

I. Prover a coordenação geral dos serviços objeto do presente Contrato, através de coordenador a 
ser designado; 

II. Fornecer as informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela CONTRATADA; 

III. Fornecer, nos prazos estipulados pelos órgãos requerentes, toda a documentação solicitada; 

IV. Articular-se politicamente no sentido de possibilitar o acesso aos organismos federais de 
relacionamento, como o INSS, o Ministério da Previdência e Assistência Social, a Caixa Econômica 
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Federal, o Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda e as Secretarias da Receita Federal e do 
Tesouro Nacional; 

V. Facilitar o acesso e contato com a estrutura do município do CONTRATANTE, em todos os níveis, 
possibilitando localização imediata dos dados, documentos e informações necessários. 

VI – Para o fim de quantificação da remuneração mensal, será aplicada a fórmula abaixo sobre a 
ECONOMIA proporcionada do tributo ao INSS, verificada na Guia de Pagamento ao Instituto Nacional do 
Seguro Social, fornecida pela contratante e/ou extratos do repasse do FPM – Fundo de Participação dos 
Municípios, bem como pela compensação mensal apresentada na Declaração de Compensação da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PASEP. 

 

– Fórmula: EP/100 = POM => POM x PP = RM 

Onde: 

EP = ECONOMIA Proporcionada 

POM = Pontos Obtidos no Mês 

PP = Preço por Ponto 

RM = Remuneração Mensal 

Para o fim de quantificação da remuneração mensal, atribuir-se-á o valor maximo de R$ 20,00 (vinte) para 
cada ponto obtido no mês: PP = R$ 20,00 (vinte reais). 

Os Pontos Obtidos por Mês - POM é o resultado da ECONOMIA Proporcionada, dividido por 100 (cem):  

POM = EP/100 

A Remuneração Mensal - RM, devida pelo CONTRATANTE, é o resultado dos Pontos Obtidos no Mês 
vezes o Preço por Ponto (R$ ______): RM = POM x PP 

A remuneração será devida durante todos os meses em que for identificada a manutenção e/ou 
incremento da ECONOMIA. 

A recuperação da repetição dos indébitos será remunerada na mesma proporção dos itens anteriores. 

 

3.2.2.2 – A cada lote de R$ 10.000,00 (dez mil reais) economizados na compensação do INSS e/ou do 
PASEP será computado 100 (cem) pontos em favor da Empresa Vencedora ___________________.  

A cada ponto a Empresa vencedora ___________________ será remunerada com R$ _____,00 (XXXX 
reais). 

3.3 – A remuneração será devida durante todos os meses em que for identificada a manutenção e/ou 
incremento da ECONOMIA proporcionada, até o trânsito em julgado da decisão definitiva, que confirmar 
ou infirmar inexigibilidade ou exigibilidade da contribuição, quando e se for o caso. 

8. DOS RECURSOS E DAS PREVISÕES ORÇAMENTÁRIA 
 



GOVERNO MUNICIPAL DE BURITIS 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br 

I – As despesas em questão serão custeadas com recursos provenientes de dotações próprias da Lei 
Orçamentária vigente. 

II - Nos exercícios subseqüentes as despesas serão custeadas com as dotações específicas dos 
Orçamentos- programa de cada um. 

III – Para efeito de bloqueio orçamentário, o valor global estimado da contratação será de R$ 
___________ (_______________ reais). 

9 - PRAZO 

O prazo de execução do serviço será de 12 meses (Lei 8.666, art. 57, V) a partir da assinatura do contrato, 
renováveis automaticamente por igual período e assim sucessivamente até exauridos os créditos e/ou do 
transito julgado da decisão definitiva, na forma do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. 

 

__________________ - _____, _____ de _________________ de 2015. 

_______________________ 

XXXXXXXXXXXXX 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E FATOS 
IMPEDITIVOS. 

 

 

 

----------------------------, inscrita no CNPJ sob  Nº..........................., sediada na  , cidade de Buritis – 
Minas Gerais, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação 
estabelecidos no presente edital, não havendo nenhum ato ou fato impeditivo para a efetiva 
participação do Pregão Presencial nº 020/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

 

Buritis, xxx de xxxxxxx de 2015. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura/Carimbo 
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A N E X O III 

 

 

M O D E L O 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DECLARAÇÃO 

Ref .: (identificação da licitação) 

 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada 
__________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ............................ e do CPF no 
........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de Falência ou 
Concordata, e que até a presente data não existem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação 
no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

_____________________________________________ 

( Local e data) 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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A N E X O IV 

 

 

 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

D E C L A R A Ç Ã O 

Ref .: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 
........................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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 ( ) . 

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

(data) 

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

(representante) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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A N E X O V 

 

 

 

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

Ref.: (Identificação da Licitação) 

......................................................., inscrito no CNPJ nº .................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr.(a) ...................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº 
............................, DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos 
declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no certame em epígrafe . 

_______________________ 

(Data) 

_______________________ 

(Representante Legal) 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

M O D E L O 

D E C L A R A Ç Ã O  D E  C I Ê N C I A 

Ref .: PREGÃO N.º 020/2015.–  

 

A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ 

n°___________________________, sediada em 
______________________________________________________________ por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)_______________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º .................................. e do CPF no ....................................., DECLARA, que a empresa 
atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e 
do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. 

 

_________, _____de_________________________ de 200_ 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO VII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Identificação da Licitação) 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 
(Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins 
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira 
independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão 
licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

Buritis, ___ de ___________________ de ________ 

 

 

____________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
____________________, sediada na _________________________, neste ato representada pelo (a) 
Sr(a) _________________________________, portador da cédula de identidade RG 
_________________, residente e domiciliado na _____________________________, inscrito no CPF sob 
o nº _______________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça 
as vezes para fins licitatórios, confere-os à ______________________________, portador da cédula de 
identidade RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº 
________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante Prefeitura de 
Buritis, no Pregão Presencial nº 020/2015, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e 
oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de 
materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem 
necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

________________, ___ de ____________ de _____. 

 

____________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 

____________________ 

Outorgado 
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ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato  Nº. _____/2015. 

Processo Nº. _____/2015 de ___/___/2015. 

Origem Secretária Municipal de Fazenda. 

PREGÃO PRES. Nº. _____/2015 

 

INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ________________________, ESTADO DE _________________, pessoa 
jurídica de direito público interno, sediada à _________________________,nº _____, Setor 
____________, CEP.__.___-___,_________________ - _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
00.000.000/0001-00, e Inscrição Estadual nº __________________ devidamente representada pelo 
prefeito. __________________________, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado neste Município 
inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00, portador da Cédula de Identidade nº ______.______, expedida 
pela SSP-_____, doravante denominado CONTRATANTE, à ____________________________ inscrito 
no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, com endereço situado à ________________________, nº ___________, 
Setor __________, CEP.__.___-___, no município de __________________ - _____, neste ato 
representado por seu representante legal ________________________, inscrito no CPF sob o nº 
___________________, portador da Cédula de Identidade n° ________._______, expedida pela SSP-
____, residente e domiciliado __________________ - _____, doravante denominado CONTRATADO 
resolvem celebrar, em razão do processo nº _____/2015, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e legislação 
complementar pertinente, o Contrato de Prestação de Serviços, que será regido pelas cláusulas doravante 
expostas. 

 

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O presente contrato tem por objeto:  

 

1.1 - A prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria para o levantamento de dados e 
a apuração de valores a serem restituídos e/ou abatidos das contribuições junto do INSS/Receita, em 
virtude dos valores cobrados ou exigidos indevidamente, incluindo-se a Previdência Municipal. 
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1.2 - A revisão dos procedimentos adotados com relação ao pagamento de contribuições ao INSS/Receita, 
às dívidas existentes e aos parcelamentos efetuados pela Prefeitura Municipal, visando à identificação de 
créditos passíveis de recuperação e a revisão de débitos, incluindo-se a Previdência Municipal. 

 

1.3 - Identificação e restituição de créditos, bem como suspensão do pagamento de valores indevidos ou 
maior que os devidos, além do levantamento das diferenças restituíveis entre os valores efetivamente 
devidos e os valores pagos, referente ao SAT, RAT E FAP e verbas indenizatórias, além dos débitos 
indevidos sobre o FPM – Fundo de Participação dos Municípios, incluindo-se a Previdência Municipal; 

 

1.4 - Pleitear administrativa ou judicialmente a suspensão da exigibilidade da pretendida obrigação 
tributária, identificada sob a rubrica INSS-EMPRESA, com o objetivo de ser determinado sobrestamento do 
bloqueio de verbas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, pelo qual se perfaz a respectiva 
arrecadação, e/ou a suspensão da exigibilidade do pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal, a título 
de contribuição social incidente sobre a parte patronal de sua respectiva folha de pagamentos. 

 

1.5 - Pleitear administrativa ou judicialmente o sobrestamento do bloqueio de verbas do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM destinado ao pagamento de parcelamentos em atraso relativos à 
contribuição identificada sob a rubrica INSS-EMPRESA, bem como retenções outras da mesma origem. 

 

1.6 - Pleitear administrativa ou judicialmente a repetição do indébito tributário relativo à contribuição 
previdenciária sob a rubrica INSS-EMPRESA, incluindo-se a Previdência Municipal. 
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CLÁSULA SEGUNDA – DA IMPLEMENTAÇÃO OBJETIVA 

O CONTRATADO é entidade cujo conceito no campo de sua especialidade, e pela notória 
especialização, com profissionais que com ele laboram em regime de contratação com 
substabelecimento de poderes, e em decorrência de desempenhos anteriores apresentados 
pessoalmente, estudos, experiências, equipe técnica e conveniados, faz-se credor da confiança 
deste Município, concluindo ser essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação 
do objeto do contrato, consoante o disposto no §1o do art.25 da Lei 8.666/93. 

CLÁSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO 

3.1 - A remuneração pelos serviços ora avençados nos itens 1.1 a 1.6 da cláusula primeira será mensal e 
fixada com base na ECONOMIA gerada ao ente Municipal em decorrência da compensação e/ou suspensão 
da exigibilidade do pagamento do tributo. 

3.1.1 – Entende-se por ECONOMIA o resultado dos benefícios gerados pela implementação dos serviços 
contratados, assim elencados: 

O não pagamento, integral ou parcial, de contribuições perante o INSS e a Receita Federal, através da 
suspensão parcial ou total dos recolhimentos; 

A compensação dos créditos recuperados, de contribuições perante o INSS e a Receita Federal, pagas a 
maior ou indevidamente; 

A redução de passivos atualmente existentes, e 

A recuperação de créditos e valores. 

3.2 - Para os fins de qualificação da remuneração devida ao CONTRATADO, considerar-se-á: 

3.2.1 – a ECONOMIAproporcionada corresponderá ao montante que o ente Municipal deixar de recolher em 
virtude da compensação e/ou suspensão da exigibilidade do pagamento do tributo junto ao Instituto 
Nacional do Seguro Social e/ou Secretaria da Receita Federal, parcial ou total, seja pela suspensão do 
débito no repasse mensal do FPM – Fundo de Participação Municipal e/ou pela inexigibilidade de 
pagamento do tributo. 

3.2.2 – Para o fim de quantificação da remuneração mensal, será aplicada a fórmula abaixo sobre a 
ECONOMIAproporcionada do tributo ao INSS, verificada na Guia de Pagamento ao Instituto Nacional do 
Seguro Social, fornecida pela contratante e/ou extratos do repasse do FPM – Fundo de Participação dos 
Municípios, bem como pela compensação mensal apresentada na Declaração de Compensação da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PASEP. 

 

3.2.2.1 – Fórmula: EP/100 = POM => POM x PP = RM 

Onde: 

EP = ECONOMIA Proporcionada 

POM = Pontos Obtidos no Mês 

PP = Preço por Ponto 
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RM = Remuneração Mensal 

 

Para o fim de quantificação da remuneração mensal, atribuir-se-á o valor de R$ 20,00 (vinte) para cada 
ponto obtido no mês: PP = R$ 20,00 (vinte reais). 

Os Pontos Obtidos por Mês - POM é o resultado da ECONOMIA Proporcionada, dividido por 100 (cem):  

POM = EP/100 

A Remuneração Mensal - RM, devida pelo CONTRATANTE, é o resultado dos Pontos Obtidos no Mês 
vezes o Preço por Ponto (R$ 20,00): RM = POM x PP 

A remuneração será devida durante todos os meses em que for identificada a manutenção e/ou 
incremento da ECONOMIA. 

A recuperação da repetição dos indébitos será remunerada na mesma proporção dos itens anteriores. 

 

3.2.2.2 – A cada lote de R$ 10.000,00 (dez mil reais) economizados na compensação do INSS e/ou do 
PASEP será computado 100 (cem) pontos em favor da Empresa Vencedora ___________________.  

A cada ponto a Empresa vencedora ___________________ será remunerada com R$ 20,00 (vinte reais). 

3.3 – A remuneração será devida durante todos os meses em que for identificada a manutenção e/ou 
incremento da ECONOMIA proporcionada, até o trânsito em julgado da decisão definitiva, que confirmar 
ou infirmar inexigibilidade ou exigibilidade da contribuição, quando e se for o caso. 

3.3.1 – A recuperação da repetição dos indébitos será remunerada na mesma proporção da cláusula 3ª, 
itens 3.2.2.1 e 3.2.2.2.  

3.4 – A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento das remunerações devidas ao CONTRATADO 
em decorrência dos serviços por ele prestados, da seguinte forma: 

3.4.1 – diretamente pela Instituição Financeira credenciada que, prévia e expressamente autorizada pela 
CONTRATANTE, anuirá ao presente Contrato de Prestação de Serviço, atendidos os procedimentos 
legais e administrativos necessários ao efetivo cumprimento dessa obrigação, efetivando o débito 
automático em conta corrente. 

3.4.2. – o débito automático, acima referido, ocorrerá em conta corrente de titularidade da 
CONTRATANTE, no Bando do Brasil, sendo a mesma conta destinada ao repasse do Fundo de 
Participação dos Municípios. Desde já autorizado expressamente pela CONTRATANTE. 

3.4.4 – Poderá o CONTRATADO, após a efetiva comprovação da prestação dos serviços e nas datas 
previamente pactuadas, emitir contra a CONTRATANTE, diretamente ou por intermédio da Instituição 
Financeira credenciada, os respectivos títulos de cobrança, representativos do crédito líquido e certo 
referente à remuneração pactuada. 

3.4.5 - O montante referente à remuneração será pago ao CONTRATADO até o 5º (quinto) dia útil após a 
apresentação da Nota Fiscal, nas condições mencionadas acima, sendo transferido ou depositado em 
conta corrente de titularidade do CONTRATADO, identificada pelo seguinte:  

Titular: ________________________, Banco _____________, agência _________, conta corrente 
_________.  
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A CONTRATADA poderá indicar outra conta para a realização dos pagamentos, ficando estabelecido que 
na falta de qualquer comunicação os mesmos serão feitos na conta especificada anteriormente.  

Os comprovantes de depósito valerão como recibo relativo estritamente à ECONOMIA gerada ao ente 
Municipal contratante, pelo que será devida a remuneração do mês em referência. 

3.4.6 – Deverá constar das notas fiscais de serviço e fatura, emitida pela CONTRATADA, que as mesmas 
referem-se ao presente Contrato. 

3.4.7 – A quantidade de serviços contratados poderá ser alterada para mais ou para menos, na 
conformidade dos disposto no artigo 65, §1o,, da Lei Federal nº 8.666. 

3.4.8 – Os sujeitos contratuais devem fiel observância ao todo pactuado neste Instrumento Específico, 
bem assim observância e fidelidade à legalidade, boa-fé, respeito aos direitos e obrigações contratuais e 
legais, mormente no que tange ao patrimônio e interesse públicos. 

3.4.9 – A CONTRATANTE se obriga pela providencia da documentação necessária para a execução dos 
serviços ora avençados, bem como àqueles que venham a ser exigidos nas atividades administrativas e 
judiciais, nos prazos e condições estabelecidos pelos entes requerentes. 

3.5 – O presente instrumento de contrato de prestação de serviço constitui título executivo extrajudicial 
passível de execução imediata e definitiva em caso de inadimplemento de qualquer das obrigações 
mensais, podendo e por este instrumento de contrato, a CONTRATADA requerer a inclusão da 
CONTRATANTE no CADIN e SIAFI. 

Parágrafo único: 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária n° 
_____________________, Elemento de Despesa ____________, do Orçamento da Prefeitura para o 
exercício de 2015. 

 

CLÁSULA QUARTA – DO PRAZO DO CONTRATO 

 

O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura e tem validade pelo prazo de 60 
(sessenta) meses, renováveis automaticamente por igual período e assim sucessivamente até 
exauridos os créditos e/ou do trânsito julgado da decisão definitiva, não podendo ser denunciado 
pela CONTRATANTE e se a denúncia partir do CONTRATADO e sua Parceira eleita, estes desistirão 
das remunerações futuras.  
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CLÁSULA QUINTA – DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

Pelos trabalhos e experiências anteriormente demonstradas, o CONTRATADO se faz credor da 
confiança deste Município, pelo qual o presente serviço é contratado na forma da Lei nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993. 
 

CLÁSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Dada a natureza das atividades, concordam as partes no respeito aos direitos autorais da 
CONTRATADA, ao qual se obrigam a guardar confidencialidade das informações e dados 
colocados à sua disposição. 

Fica eleito o foro competente do Município da CONTRATANTE para dirimir quaisquer controvérsias 
decorrentes do TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO TÉCNICA E DE SERVIÇOS, bem como nos 
Instrumentos Específicos dele decorrentes. 

E por estarem justos e acordados, firmam as partes, na presença de duas testemunhas, em 4 
(quatro) vias de igual teor e forma, o presente instrumento, para que produza os efeitos da lei. 

 
____________________ - ____, ____ de _________ de 2015. 

 

 

 

_____________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE _______________ – ____. 

GESTÃO ADM: 2013/2016 

CONTRATANTE 

  

 

 

____________________________ 



GOVERNO MUNICIPAL DE BURITIS 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br 

________________________ 

Representante Legal 

Empresa: ________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ______________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

2. ______________________________ 

Nome: 

CPF: 

 


