Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Setor de licitações– ADM 2017/2020-RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL-

Processo nº: 108/2018
Modalidade: Pregão Presencial nº: 079/2018
Tipo: Menor Preço Global
Razão Social:___________________________________
CNPJ Nº.________________________________________
Endereço:_______________________________________
E-mail:__________________________________________
Cidade: _______________________________ Estado: ____
Telefone: ____________________ Fax: ________________
Pessoa para contato:
Recebemos através do acesso à página www.coromandel.mg.gov.br, nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: ______________, ___ de ______________ de 2018.

____________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre o Setor de Licitação e essa empresa, solicito preencher o
recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail:
licitacao@coromandel.mg.gov.br. A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.

NILDA MARIA DOS ANJOS DORNELES
Pregoeira

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Setor de licitações– ADM 2017/2020-

-EDITAL DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2018Processo nº: 0108/2018
Modalidade: Pregão Presencial 0079/2018
Tipo: Menor Preço Global
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa
para revisão dos valores pagos ao INSS, com base na folha de pagamento, visando à
recuperação tributária na área previdenciária junto ao INSS e na área previdenciária de
Riscos no Ambiente de Trabalho.
A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, CNPJ de n° 18.591.149/0001-58, Seção de
Compras e Licitações, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio designada pelo Decreto n°
092 de 23 de Maio de 2018, com autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a
Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e Lei Municipal nº
2.876 de 12 de julho de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei
Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 de Agosto
de 2006 e Decreto Municipal 096 de 16 de Janeiro de 2013, torna público aos interessados
que estará reunido o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio para proceder à abertura dos
envelopes contendo documentação e proposta orçamentária, para seleção de empresa
conforme tabela abaixo:
DATA
HORA
LOCAL
DAS 13:00
PROTOCOLO
Setor de Protocolo, Rua Artur
ATÉ O DIA DA ATÉ
O
DOS
Bernardes,
170
–
Centro,
SESSÃO
INÍCIO
ENVELOPES
Coromandel – MG
DA SESSÃO
Setor de Licitações, Rua Artur
PARA A SESSÃO
09/11/2018
14:00
Bernardes,
170
–
Centro,
PÚBLICA
Coromandel – MG
1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
1.1 - O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002 e pelo regulamento aprovado pela lei Municipal nº 2.876 de 12 de julho de 2005, Lei
Complementar nº123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de Agosto
de 2014, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 de Agosto de 2006 e Decreto Municipal 096 de
16 de Janeiro de 2013 e no que couber pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas alterações e, pelas condições estabelecidas no presente edital abaixo fixadas.
2 - OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviços de assessoria administrativa para revisão dos valores pagos ao INSS, com base
na folha de pagamento, visando à recuperação tributária na área previdenciária junto
ao INSS e na área previdenciária de Riscos no Ambiente de Trabalho.
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3.1 - O proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro por
intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie
a participar deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no
ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente, com foto;
3.1.1 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances
de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente,
conforme MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO - ANEXO III;
3.1.2 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente,
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
3.2 - É obrigatório a presença do licitante ou seu representante em todas as fases
referente ao referido certame;
3.3 – Cada credenciado poderá representar somente uma empresa.
O credenciamento trago EM MÃOS deverá conter os seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com foto (cópia autenticada);
b) Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida;
c) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social (cópia autenticada);
d) Certidão Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial e ainda Declaração de
Enquadramento em ME, EPP ou MEI (somente em caso de Micro empresa, Empresas de
Pequeno Porte e Microempreendedor Individual – Anexo VI), para fruição dos benefícios
da Lei Complementar nº 123/06.
3.4- DA VISTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
3.4.1- O licitante deverá participar da vistoria conjunta ao Setor de Recursos Humanos. A
vistoria é essencial para as licitantes interessadas tomarem conhecimento de dados técnicos
referente ao processo, para cumprimento de suas obrigações e para formulação da Proposta
Financeira e deverá ser realizada por Sócio Gerente, Diretor ou Preposto credenciado da
empresa Licitante.
3.4.2 – A vistoria será realizada, impreterivelmente, até o último dia útil anterior à data
fixada para a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de documentação e
proposta, ou seja, até o dia 08/11/2018. As visitas deverão ser agendadas pelo fone: (34) 3841-1344, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17 horas, no setor de licitações. A visita
será conferida e acompanhada por representante do Setor de Recursos Humanos.
3.4.3 – O representante legal credenciado não poderá representar mais de uma empresa
licitante no presente certame.
3.4.4 – O ATESTADO DE VISTORIA é documento que deverá constar no ENVELOPE 02 –
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, sendo que a ausência de apresentação tornará a licitante
inabilitada no certame.
4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 - A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no
local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e
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ENVELOPE I - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Processo nº: 0108/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Edital nº: 079/2018
Tipo: Menor Preço Global
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa
para revisão dos valores pagos ao INSS, com base na folha de pagamento, visando à
recuperação tributária na área previdenciária ao INSS e na área previdenciária de Riscos
no Ambiente de Trabalho.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ
4.2 - A proposta de preços deverá conter:
4.2.1 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação,
conforme modelo contido no Anexo IV;
4.2.2 – Valor Unitário do Item;
4.2.3 - Valor Global da Proposta;
4.2.4 – Validade da proposta não inferior a 60 dias.
4.2.5 - A proposta de preços deverá ser elaborada e impressa em papel branco,
exclusivamente no formato tipo A4, orientação do papel retrato. O envelope da proposta
de preços deverá ser em papel, preferencialmente em papel A4;
4.2.6 - O Pagamento será parcelado, proporcionalmente conforme estimativa mensal de
recuperação dos créditos previdenciários recuperados pagos a maior, na tesouraria do
município, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome do proponente,
sempre após a nota de liquidação de despesa (NLD), para a emissão da nota fiscal;
4.2.7 - Prazo de vigência do contrato: A vigência do contrato iniciará na data de sua
assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de 2018, podendo ser prorrogado a critério da
administração conforme dispõe a Lei 8.666/93.
4.2.8 – Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio de fone: (34) 3841-1344 ramais
224, 227 e 208 ou por email: licitacao@coromandel.mg.gov.br.
5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de
Preços de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por
um Pregoeiro e realizada de acordo com as disposições contidas na legislação mencionada
no preâmbulo deste Edital, em conformidade com as condições nele estabelecidas, bem
como em seus Anexos, no local e hora, já determinados;
5.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances
verbais, conforme item 03 deste Edital;
5.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
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5.4 - Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua
conferência e posterior rubrica.
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e
classificará o(s) autor(es) da(s) proposta(s) de MENOR PREÇO GLOBAL e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de Menor Preço;
6.2 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
qualquer que sejam os preços ofertados nas propostas escritas;
6.2.1 - Os lances verbais serão iniciados pelo autor que apresentou o maior preço para o
item na proposta escrita e seguido pelos demais na ordem decrescente e deverá ser
obrigatoriamente inferior ao menor preço fixado na proposta escrita;
6.2.2 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate;
6.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente às
penalidades constantes do item 16 deste edital;
6.4 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos a mesma será desclassificada;
6.5 - Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de preços propostos
documentalmente e ordenadas às ofertas para a prestação dos serviços do objeto definido
neste Edital, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL;
6.6 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira
classificada, decidindo motivadamente a respeito;
6.7 - Sendo aceitável a menor oferta de preço pelo item, será verificado o atendimento das
condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado;
6.8 - Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, o proponente será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto;
6.9 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do edital, o
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, e reabrirá a
disputa durante o período de até trinta minutos, até que seja apurada uma proposta que
atenda aos interessados município, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a
ele adjudicado o objeto;
6.10 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os licitantes
presentes no curso da sessão;
6.11 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta;
6.12 - Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos;
6.13 – A Sessão Pública poderá ser suspensa a qualquer tempo pelo Pregoeiro, desde que
devidamente justificado e com prazo definido para o prosseguimento do Processo.
6.14 - Em relação aos critérios de desempate, considerando as prerrogativas legais pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte, se o caso, deverá ser observado o
regulamento estabelecido nos itens seguintes deste edital:
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iguais ou inferiores a 5% (cinco por cento) da licitante originalmente melhor classificada no
certame, será facultado à microempresa ou empresa de pequeno porte o direito de alterar
seu lance final, apresentado preço inferior àquela considerada vencedora do certame, nos
termos do artigo 45, da Lei Complementar nº 123/06;
6.14.2 - Não sendo exercido o direito de preferência nos termos do subitem anterior, no
prazo de 05 (cinco) minutos a contar do final dos lances ofertados, ou a não apresentação de
proposta inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, acarretará na
preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do
certame.
6.14.3 - O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no
presente edital, somente se aplicara na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
7.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados, PESSOAS JURÍDICAS, que atenderem a
todas as exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste edital e seus anexos.
7.2 - Não poderão participar deste Pregão:
7.2.1 - Os interessados que se encontrarem sob falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição.
7.2.2 - Empresas estrangeiras que não funcionem no País.
7.2.3 - 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 Coromandel.
7.3 - Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas:
7.3.1 - Que, apresentem mais de uma proposta para cada item específico ou que um de seus
sócios seja servidor público municipal;
7.4 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por
seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s).
7.5 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original
acompanhada de cópia para ser conferida e autenticada pelo pregoeiro e/ou equipe de
apoio no momento do credenciamento, ou por qualquer processo de cópia autenticada por
meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa. As cópias autenticadas
não serão devolvidas e não será permitida reprodução de cópias nos setores pertencentes à
Prefeitura Municipal.
8 - DA HABILITAÇÃO
8.1 - O envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" deverá ser protocolado no
local, dia e hora determinados, devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter em sua
parte externa, os dizeres:
ENVELOPE II – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Processo nº: 0108/2018
Modalidade: Pregão Presencial
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Tipo: Menor Preço Global
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa
para revisão dos valores pagos ao INSS, com base na folha de pagamento, visando à
recuperação tributária na área previdenciária ao INSS e na área previdenciária de Riscos
no Ambiente de Trabalho.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ
8.1.1 - O Envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", deverá conter os seguintes
documentos:
Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista, Declaração, Qualificação Econômico Financeiro e
Qualificação Técnica:
a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) - Contrato social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição
de seus administradores; quando se tratar de empresa pública será apresentada cópia das
leis que a instituiu;
c) - Documento de identificação dos sócios da empresa com número do CPF e RG;
d) – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) – Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais;
f) - Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Junto à Secretaria de
Estado da Fazenda Pública Estadual;
g) - Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débito do Município Sede da
Empresa (CND Municipal);
h) - Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
i) - Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial;
j) - Declaração de que não emprega menor, conforme modelo contido no Anexo V;
k)- Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Contabilidade- CRC;
l) – Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica comprovando que
realizou os serviços de recuperação tributária na área previdenciária de RAT – Riscos no
Ambiente de Trabalho e que contenham as etapas/fases de maior relevância: levantamento,
cálculo, atualização, compensação e retificação de GFIP dos períodos compensados.
*É importante destacar que a legislação que regula a prestação destes serviços é estadual e
possui características de administração dos percentuais de distribuição específicos de cada
Estado da Federação, pelo que faz diferença que a experiência na área seja relativa ao
Estado de Minas Gerais.
m) Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro funcional ou social, no
mínimo um profissional habilitado para a natureza do serviço, devendo ser um Contabilista.
A comprovação se dará por meio do CRC e no caso de sócio, o contrato social e/ou registro
da empresa (não será admitida a terceirização dos serviços).
n)- Atestado de vistoria conforme item 3.4.4 e anexo VII do edital.
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existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que
analisados em conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes
contra o certame licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a
prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93. Caso constatada a
participação de um mesmo sócio em mais de uma empresa licitante, estas serão inabilitadas,
podendo, ainda, serem declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública,
conforme item 16 do Edital;
8.1.2.1) - Todos os documentos apresentados deverão corresponder unicamente em nome
do licitante que se habilita para o certame:
8.1.2.2) - Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
8.1.2.3) - Se o licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
8.1.2.4) - Serão dispensados da filial aqueles documentos que pela própria natureza,
comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz;
Os documentos que não informarem a descrição da data de validade, serão válidos por 90
dias, à partir da data de emissão.
8.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
8.2.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
8.2.2 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente
INABILITADO;
8.2.2.1 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
Habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do pregão, até a
decisão sobre a Habilitação, desde que não alterem a formulação da proposta; é facultado o
saneamento da documentação declaratória na própria sessão;
8.2.2.2 – Para efeito de saneamento, a correção da falha formal poderá ser desencadeada
durante a realização da própria sessão Pública, com a apresentação, encaminhamento de
documento (s) ou com verificação desenvolvida por meio eletrônico, ou ainda, por qualquer
outro método que venha a produzir efeito indispensável;
8.2.3 - Havendo restrição quanto à regularidade fiscal no caso de microempresa ou empresa
de pequeno porte, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização,
prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Comissão
Permanente de Licitação, nos termos do § 1º, art. 43, do mesmo dispositivo legal, desde que
a empresa apresente o documento com restrição;
8.2.4 - A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem anterior implicará
decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitação nos termos do art. 43, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/06;
8.2.5 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo,
após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope."
9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
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9.1.1 - A petição de impugnação e/ou pedido de esclarecimento deverá ser dirigida ao
Pregoeiro e protocolada no setor competente.
10 - DOS RECURSOS
10.1 - Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese
das suas razões e contra razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03
(três) dias corridos;
10.2 - Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá,
àqueles que manifestarem a interesse de recorrer, prazo de 03 (três) dias corridos para
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para
apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
10.3 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;
10.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
10.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede
da Prefeitura Municipal de Coromandel setor de licitações, sob a responsabilidade do
Pregoeiro e Equipe de Apoio;
10.6 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso.
11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1 – A adjudicação em favor a licitante vencedora, será feita pelo Pregoeiro no final da
sessão e registrada em ata desde que não haja interposição de recurso;
11.2 – A homologação em favor da licitante adjudicada nesta licitação será feita pela Prefeita
Municipal, após a conclusão do processo pelo pregoeiro e equipe de apoio.
12 - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES:
12.1 DA CONTRATANTE:
a) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato;
b) Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços, comunicando as ocorrências de
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da Contratada;
c) Fornecer informações e documentos necessários para a perfeita entrega dos serviços com
vistas à execução do objeto deste Contrato.
12.2 DA CONTRATADA:
a) Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente, de modo que os mesmos sejam realizados com esmero e perfeição, executando os
sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;
b) Iniciar as atividades no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do
contrato;
c) Selecionar e treinar os empregados que irão prestar os serviços, observando fielmente a
legislação aplicável quando de sua contratação;
d) Manter a disciplina nos locais dos serviços, comprometendo-se com a substituição de
qualquer colaborador considerado com conduta inconveniente pela contratante;
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execução dos serviços contratados;
f) Não transferir a outrem, no todo, o objeto da presente Licitação;
g) Manter, durante toda a execução do contrato a ser celebrado, as mesmas condições de
habilitação exigidas e apresentadas no processo licitatório;
h) Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE, os quais deverão ser
descontados da fatura seguinte da empresa, ou ajuizada, se for o caso, a dívida, mantidas
todas as demais sanções previstas no contrato;
i) Comunicar ao Município de Coromandel, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência
de acidentes verificada no curso da execução contratual.
13 - DO PAGAMENTO
13.1 - Condições de Pagamento: O pagamento será parcelado, proporcionalmente conforme
estimativa mensal de recuperação dos créditos previdenciários recuperados pagos a maior,
na tesouraria do município, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome do
proponente, sempre após a nota de liquidação de despesa (NLD), para a emissão da nota
fiscal;
13.2 - Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela Prefeitura, por estar inexata, será
contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação.
14 – DA VIGÊNCIA, DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTO
14.1 – A vigência do contrato iniciará na data de sua assinatura e vigorará até 31 de
Dezembro de 2018, podendo ser prorrogado a critério da administração conforme dispõe a
Lei 8.666/93.
14.2- Qualquer modificação de forma, qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), bem
como prorrogação de prazo, poderá ser determinada pelo CONTRATANTE através de
aditamento, atendidas as disposições previstas nos artigos 57, 58 e 65 da Lei 8.666 de
21/06/93 e alterações posteriores.
15- DA EXECUÇÃO
15.1 - O Órgão Requisitante, ou às suas ordens, fiscalizarão obrigatoriamente a execução do
contrato, na parte que os couber, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo
observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de
rejeitar o recebimento do objeto que, a seus critérios, não forem considerados satisfatórios.
15.2 - A fiscalização por parte do Órgão Responsável não eximirá a Contratada das
responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos a que vier causar ao município ou a
terceiros, por culpa ou dolo de seus funcionários na execução do contrato.
16 - DAS PENALIDADES
16.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação das
seguintes penalidades:
I - Advertência, por escrito;
II - Multa, de 2% (dois) por cento sobre o valor da proposta;
III - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de
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17 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
17.1 – A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação
orçamentária:
020301 04 122 0002 2.0010 0000 339039 – FICHA: 67 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;
18.2 - Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Coromandel o direito de no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;
18.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou resultado do processo licitatório;
18.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
18.5 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência do licitante, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;
18.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração, pelo prazo de até dois anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
18.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer motivo superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;
18.8 - Caso haja necessidade de adiamento da sessão Pública será marcada uma nova data
para continuação do certame, devendo ficar intimadas, no mesmo ato as licitantes
presentes;
18.9 - Fazem parte integrante do presente Edital:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Modelo de Credenciamento Específico;
Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à
Habilitação;
Anexo V - Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;
Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP;
Anexo VII – Modelo de Atestado de Vistoria/ Visita Técnica
Anexo VIII - Minuta do Futuro Contrato;
18.10 - 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
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18.11 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação
do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, no
endereço mencionado do preâmbulo do presente edital;
18.12 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
18.13 - Aos casos omissos aplicar-se-á as demais disposições constantes da legislação
vigente;
18.14 - Cópias do edital e de seus anexos serão fornecidos pela Pregoeira e sua equipe de
apoio, das 07h30min às 17h00min, Setor de Licitações, Rua Artur Bernardes, 170 – Centro,
Coromandel - MG, caso o interessado queira cópia e GRATUITAMENTE por intermédio de
cópia virtual, devendo o mesmo trazer pen drive ou mídia similar. Demais informações
poderão ser obtidas pelo telefone (34) 3841-1344;
18.15 - O edital poderá ainda ser solicitado através do email:
licitacao@coromandel.mg.gov.br ou acessado pelo site www.coromandel.mg.gov.br.
18.16 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o foro da Comarca de
Coromandel-MG, com exclusão de qualquer outro.
Coromandel/MG, 22 de Outubro de 2018.

DIONE MARIA PERES
Prefeita Municipal de Coromandel

NILDA MARIA DOS ANJOS DORNELES
Pregoeira

CARLOS ROBERTO ARAUJO
Assessor de Licitações

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Setor de licitações– ADM 2017/2020-ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIAProcesso nº: 0108/2018
Modalidade: Pregão Presencial 079/2018
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa
para revisão dos valores pagos ao INSS, com base na folha de pagamento, visando a
recuperação tributária na área previdenciária junto ao INSS e na área previdenciária de
Riscos no Ambiente de Trabalho.
1- JUSTIFICATIVA
A presente licitação se faz necessária para a prestação de serviços para realizar o
levantamento de valores pagos a maior ao INSS sobre o RAT (Riscos Ambientais no
Trabalho), valores patrimoniais sobre 1/3 de férias e correção dos valores a compensar,
retificação das GFIPS.
2 - ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DO OBJETO
Vide tabela abaixo:
ITEM
001

CÓDIGO
195.493

UNID.
SE

QTDE.
01

DESCRIÇÃO
Contratação de empresa para prestação de
serviços de assessoria administrativa para revisão
dos valores pagos ao INSS, com base na folha de
pagamento, visando a recuperação tributária na
área previdenciária junto ao INSS e na área
previdenciária de Riscos no Ambiente de
Trabalho.

O OBJETO DO PRESENTE EDITAL COMPREENDE AINDA:
2.1- AVALIAÇÃO, LEVANTAMENTO E COMPENSAÇÃO:
a) Pesquisar junto ao setor de Recursos Humanos, para identificar se houve o recolhimento
de contribuições previdenciárias incidente sobre verbas indenizatórias ao INSS.
b) Analisar possível redução tributária referente à contribuição denominada RAT (Riscos
Ambientais do Trabalho) e a aplicações do FAP.
c) Apontar os períodos ainda recuperáveis com a devida elaboração técnica de cálculos dos
dados levantados detalhando os valores mês a mês corrigidos pelos índices oficiais;
d) Realizar a Execução da Compensação mensal no setor competente do Município de
Coromandel, acessando os respectivos Programas da SEFIP e CONECTIVIDADE SOCIAL da
Caixa Econômica Federal, para informar os valores compensados e a compensar nas suas
respectivas competências, conforme o caso;
e) Orientar a retificação das GFIPS dos valores compensados;
f) Orientar quanto aplicação dos novos índices do RAT e das verbas indenizatórias.
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3- METODOLOGIA
As inúmeras alterações e publicações tributárias, em especial aquelas relativas à
contribuição social, bem como a avaliação do grau de risco de determinada atividade das
empresas e órgãos públicos sofrem 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 contábil e
financeira, dentre 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 públicos.
4 – DO VALOR ESTIMADO
4.1 - O custo estimado para a presente contratação é de R$72.000,00, conforme
recuperação tributária e referente à prestação de serviços especificados no termo de
referência.
O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas e
em pesquisas de mercado.
5 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1- Os serviços serão iniciados no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do
contrato;
5.1.1- O licitante vencedor deverá executar os serviços objeto deste certame através de
profissionais, quantos forem exigidos na execução do objeto;
5.1.2- O licitante vencedor é responsável pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias e
todas as demais decorrentes da relação empregatícia entre elas e seus prepostos, devendo
disponibilizar para a execução dos serviços objeto deste certame, profissionais legalmente
habilitados e inscritos em seus conselhos respectivos, bem como utilizar equipamentos para
o bom desempenho dos trabalhos;
5.1.3- As despesas com deslocamento e alimentação dos prestadores de serviços serão de
responsabilidade da contratada, assim como eventuais despesas com hospedagens;
5.1.4- Para a prestação dos serviços a contratada deverá observar o que dispõe a legislação
municipal, estadual e federal no que lhe for aplicável;
5.1.5- Os trabalhos serão executados em etapas, conforme a seguir detalhado:
ETAPA 01: 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 de 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 n° 8121/91, Lei n° 9.506/97 e Lei
n° 10.887/04.
ETAPA 02: PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA NECESSÁRIA:
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*Montagem do banco de dados básico;
* Criação de rotinas de procedimentos;
* Identificação dos pagamentos efetuados;
*Atualização dos créditos conforme os critérios legais e identificação das hipóteses de
recuperação.
ETAPA 03: 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.
ETAPA 04: ACOMPANHAMENTO:
*Gestão administrativa, do necessário encontro de contas e/ou da repetição dos valores
recolhidos sem causa legal válida.
6 - RESITUIÇÃO DE VALORES:
6.1. - Essa etapa é fazer uma realização de análise retrospectiva de processos e
procedimentos adotados pelo município, visando elaborar um diagnóstico sobre os valores
efetivamente devidos e sobre os valores recolhidos, com base na análise dos normativos
legais aplicáveis;
6.1.1. - 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 da restituição;
*Elaboração de planilhas demonstrativas e cálculos dos valores encontrados, eventualmente
restituíveis, informando-se, de forma detalhada, todos os critérios utilizados, inclusive para
atualização monetária dos valores; e
*Acompanhamento e preparação dos processos administrativos necessários.
-Deve-se ressaltar que as medidas administrativas serão patrocinadas pela LICITANTE.
7- PRODUTOS:
7.1- Como resultado dos trabalhos desenvolvidos pela LICITANTE serão apresentados os
seguintes produtos:
* Relatórios mensais dos créditos 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;
* 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.
* TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM MEIO MAGNÉTICO E IMPRESSO.
8. FISCALIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Setor de licitações– ADM 2017/20208.1 - A empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidas por lei, e por
este edital, sendo que a prestação de serviços considerada inadequada, ou não atender às
exigibilidades, não serão aceitos, sendo que a Secretaria Municipal de Finanças, Tributos e
Orçamentos e o Recursos Humanos fiscalizará a execução do contrato.
8-2 – Cabe ao contratado fazer a prestação de serviço, objeto desta licitação, conforme a
descrição neste edital e seus anexos.
9- VIGÊNCIA DO CONTRATO:
A vigência do contrato iniciará na data de sua assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de
2018, podendo ser prorrogado a critério da administração conforme dispõe a Lei 8.666/93.

Nilda Maria dos anjos Dorneles
Pregoeira
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Modalidade: Pregão Presencial 079/2018
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa
para revisão dos valores pagos ao INSS, com base na folha de pagamento, visando a
recuperação tributária na área previdenciária junto ao INSS e na área previdenciária de
Riscos no Ambiente de Trabalho.

ITEM CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UND. QTD. VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

-Validade da Proposta 60 dias;
-Valor Unitário Por Item;
-Valor Total do Item;
- Valor Global da Proposta: R$__________, (xxx reais).
-Conta p/ pagamento em nome da pessoa jurídica em caso de adjudicação da proposta.
- Condições de Pagamento: O pagamento será parcelado, proporcionalmente conforme
estimativa mensal de recuperação dos créditos previdenciários recuperados pagos a maior,
na tesouraria do município, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome do
proponente, sempre após a nota de liquidação de despesa (NLD), para a emissão da nota
fiscal;
- Prazo de vigência do contrato: A vigência do contrato iniciará na data de sua assinatura e
vigorará até 31 de Dezembro de 2018, podendo ser prorrogado a critério da administração
conforme dispõe a Lei 8.666/93.

Local: ______________,____ de ________________ de 2018.

________________________
Razão Social da Empresa
CNPJ
Representante Legal
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Modalidade: Pregão Presencial 079/2018
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa
para revisão dos valores pagos ao INSS, com base na folha de pagamento, visando a
recuperação tributária na área previdenciária junto ao INSS e na área previdenciária de
Riscos no Ambiente de Trabalho.

Pelo presente a empresa ___________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº
____________ neste ato representada pelo Sr. ___________ outorga ao Sr. _________ CPF
nº _____________, amplos poderes para representá-la junto a Prefeitura Municipal de
Coromandel – MG, no processo licitatório acima identificado, inclusive para interpor ou
desistir de recursos, receber citações intimações, responder administrativamente e
judicialmente por seus atos, formular ofertas e lances de preços enfim, praticar todos os
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

Local:______________,____ de ________________de 2018.

______________________
Representante Legal
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Processo nº: 0108/2018
Modalidade: Pregão Presencial 079/2018
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa
para revisão dos valores pagos ao INSS, com base na folha de pagamento, visando a
recuperação tributária na área previdenciária junto ao INSS e na área previdenciária de
Riscos no Ambiente de Trabalho.

A empresa ______________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº ______________,
neste ato representada pelo Sr. ______________ CPF sob o nº ______________, declara sob
as penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Local:______________,____ de ________________ de 2018.

_______________________
Representante Legal

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Setor de licitações– ADM 2017/2020-ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORProcesso nº: 0108/2018
Modalidade: Pregão Presencial 079/2018
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa
para revisão dos valores pagos ao INSS, com base na folha de pagamento, visando a
recuperação tributária na área previdenciária junto ao INSS e na área previdenciária de
Riscos no Ambiente de Trabalho.

A empresa ________________ inscrita no CNPJ sob o nº ________________, com sede
na____________ nº ________, Bairro ____________, cidade de ___________, por
intermédio de seu representante legal, o Sr. _____________, portador do CPF
nº__________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº
8.666/93 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubre e
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

Local: ______________,____ de ________________de 2018.

_______________________
Representante Legal
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Processo nº: 0108/2018
Modalidade: Pregão Presencial 079/2018
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa
para revisão dos valores pagos ao INSS, com base na folha de pagamento, visando a
recuperação tributária na área previdenciária junto ao INSS e na área previdenciária de
Riscos no Ambiente de Trabalho.

DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da lei, que a empresa: ___________,
inscrita no CNPJ sob nº ___________, está enquadrada como ____________
(Microempresa/EPP), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. Outrossim declaro que não
existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/2006.

Local: ______________,____ de ________________de 2018.

_______________________
Representante Legal
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Modalidade: Pregão Presencial 079/2018
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa
para revisão dos valores pagos ao INSS, com base na folha de pagamento, visando a
recuperação tributária na área previdenciária junto ao INSS e na área previdenciária de
Riscos no Ambiente de Trabalho.

ATESTO para os fins de participação da empresa: ______________, inscrita no CNPJ sob nº
___________, no Pregão Presencial de n °___________, que a mesma participou da visita
nas dependências do Setor de RH, através de representante devidamente credenciado da
empresa, inteirando-se dos dados técnicos e grau de dificuldade dos trabalhos a serem
realizados, conforme objeto do processo e previsão no edital da licitação em referência.
A empresa declara que todas as dúvidas foram sanadas quanto à contratação objeto da
licitação, não havendo nenhum comentário ou dúvida quanto à execução dos serviços.

Local:______________,____ de ________________ de 2018.

______________________________________
Representante do Setor de Recursos Humanos

_______________________
Representante do Licitante
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Instrumento Contratual para ____________, que entre si
celebram o Município de Coromandel e a empresa
_______________.

O MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ n° 18.591.149/0001-58, neste ato representado pela
Prefeita Dione Maria Peres, brasileira, divorciada, portadora do CPF n.º 351.861.786-91,
residente e domiciliado nesta cidade de Coromandel/MG, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ______________, inscrita no CNPJ
sob o n. º _____________com sede/endereço na ________________, Estado de ____, neste
ato representada pelo seu __________, Sr. _________, CPF n.º __________, portador do RG
n.º ____________ residente e domiciliado na Rua _________, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, convencionam a contratação de empresa para prestação de
serviços de assessoria administrativa para revisão dos valores pagos ao INSS, com base
na folha de pagamento, visando a recuperação tributária na área previdenciária junto
ao INSS e na área previdenciária de Riscos no Ambiente de Trabalho, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
Da fundamentação legal: O presente instrumento contratual decorre de licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 079/2018, Processo Licitatório n° 0108/2018, tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, vinculando-se ao respectivo edital, na forma da Lei nº 8.666 de 21 de Junho
de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro
de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014 e Lei Municipal nº 2.876 de 12
de julho de 2005, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 de Agosto de 2006 e Decreto Municipal
096 de 16 de Janeiro de 2013.
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Constitui-se objeto deste instrumento a contratação de empresa para prestação de
serviços de assessoria administrativa para revisão dos valores pagos ao INSS, com base
na folha de pagamento, visando a recuperação tributária na área previdenciária junto
ao INSS e na área previdenciária de Riscos no Ambiente de Trabalho, conforme
especificações do termo de referência.
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGÊNCIA DO CONTRATO
A vigência do contrato iniciará na data de sua assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de
2018, podendo ser prorrogado a critério da administração conforme dispõe a Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
3.1 - DA CONTRATANTE:
a)- Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato;
b)- Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços, bem como prover a
coordenação dos serviços, comunicando a ocorrência de quaisquer fatos que exijam
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c)- Fornecer informações e documentos necessários para a perfeita entrega dos serviços
com vistas à execução do objeto deste Contrato;
d)- 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 Federal, o Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda e as Secretarias da
Receita Federal e do Tesouro Nacional;
e)- Facilitar o acesso e contato com a estrutura do município do CONTRATANTE, em todos os
níveis, possibilitando localização imediata dos dados, documentos e informações
necessárias;
f)- Cumprir com as obrigações acordadas em contrato, mais especificamente, honrar o
pagamento dos honorários dentro dos prazos fixados e repassar a documentação solicitada,
necessária ao bom andamento do processo.
3.2 - DA CONTRATADA:
Além das obrigações já mencionadas supra e no edital, a contratada ficará obrigada a:
a) Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, pelo planejamento,
coordenação e desenvolvimento dos trabalhos nos termos da legislação vigente, de modo
que os mesmos sejam realizados com esmero e perfeição, executando os sob sua inteira e
exclusiva responsabilidade;
b) Iniciar as atividades no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato;
c) Selecionar e treinar os empregados que irão prestar os serviços, observando fielmente a
legislação aplicável quando de sua contratação;
d) Manter a disciplina nos locais dos serviços, comprometendo-se com a substituição de
qualquer colaborador considerado com conduta inconveniente pela contratante;
e) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à
execução dos serviços contratados;
f) Não transferir a outrem, no todo, o objeto da presente Licitação;
g) Manter, durante toda a execução do contrato a ser celebrado, as mesmas condições de
habilitação exigidas e apresentadas no processo licitatório;
h) Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE, os quais deverão ser
descontados da fatura seguinte da empresa, ou ajuizada, se for o caso, a dívida, mantidas
todas as demais sanções previstas no contrato;
i) Comunicar ao Município de Coromandel, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência
de acidentes verificada no curso da execução contratual.
CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação
orçamentária:
020301 04 122 0002 2.0010 0000 339039 – FICHA: 67 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA
CLÁUSULA QUINTA: DOS PREÇOS
a) VALOR UNITÁRIO: (conforme proposta vencedora e mapa de apuração);
b) VALOR GLOBAL: Dá-se para esta contratação o valor global de R$_____ (_____________).
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CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será parcelado, proporcionalmente conforme estimativa mensal de
recuperação dos créditos previdenciários recuperados pagos a maior, na tesouraria do
município, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome do proponente,
sempre após a nota de liquidação de despesa (NLD), para a emissão da nota fiscal;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por
culpa do contratado, o pagamento ocorrerá após a regularização da situação do documento
fiscal não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS
Qualquer modificação de forma, quantidade (redução ou acréscimo), bem como
prorrogação de prazo, poderá ser determinada pelo contratante através de aditamento, de
acordo com as disposições previstas nos artigos 57, 58 e 60 da lei 8666/93 e alterações
posteriores.
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato poderá ensejar a sua rescisão pela
Administração, pelos motivos e na forma e conseqüência prevista nos art. 7°, da Lei
10.520/02 e arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, aplicando as sanções previstas nos arts. 86 a 88
da referida lei, no que couber, e os demais diplomas legais aplicáveis.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão do contrato poderá ser:
a) Determinado por ato unilateral e escrito do Município de Coromandel, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, observado o disposto no
art. 80 da citada lei, no que couber ao presente instrumento;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação;
PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES
9.1 - Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV, Lei nº
8.666 de 21 de Junho de 1993, a CONTRATADA poderá incorrer nas seguintes multas:
a) 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato, se deixar de cumprir uma das
cláusulas do instrumento contratual;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for rescindido o
mesmo, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes.
Parágrafo Primeiro - O valor referente às multas poderá ser descontado no pagamento
subseqüente a que fizer jus a CONTRATADA.
Parágrafo Segundo - As multas acima mencionadas são independentes, podendo ser
aplicadas isolada ou cumulativamente.
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10.1 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações com base
nas Leis 10.520/2002 e 8666/93 e suas alterações posteriores, cujas normas ficam
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção expressa.
10.2 – Após a assinatura deverá o presente contrato ser publicado, na Imprensa Oficial do
Município e outros órgãos de publicidade conforme o previsto na lei 8.666/93, remetendose cópia do mesmo, no prazo legal, ao Departamento de Controle Interno.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Cidade de Coromandel/MG, para ação que resulte ou possa resultar do
disposto neste contrato, dispensando-se quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste
contrato, a CONTRATANTE e a CONTRATADA assinam este instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e para uma única finalidade, depois de lido e achado conforme, em presença das
testemunhas abaixo firmadas.
Coromandel-MG, ____ de______________ de 2018.

________________
Dione Maria Peres
Prefeita Municipal de Coromandel

___________________
CONTRATADA
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
___________________
Nome:
CPF:
___________________
Nome:
CPF:

