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Processo no: 0l l/2021

lVíodalidade: Conconência n' 00 l/202 I

Registro de Preços no 002/2021

Tipo; Menor preço

ObJEIO: CONTRATAÇÀO DE EMPRESA PAIIA EXECUÇÀCT Og SERVIÇOS
ESPECIALIZÂDOS DE CONSI.JL'IOI{IA [ /\IJDII'OIII.{ FISCAL TRIEU'TÁRIÂ CoM
ASSESSORAMENTO TÉCNICO AFIN4 I)I' AVAI-IAR, REVISAR I] ORIEN'TAR A
SISTI]MÁTICA APLICADA AOS TRII]UI'OS. DANDO SUPORTE NA RATIFICAÇÃO.
NA. ATUALII-AÇÀO N{ONETÁRI.\. N,\ COBRANÇA I NA RE('I.IPERA('ÀO I)I:
CREDITOS TRIBUTARIOS VENCIDOS DO MUNICIPIO Dts LAGO DA PEDRA-MA

^l'^ 
I)F ltll(irs t'R() t),.t I,t .'{ ()s N" 002/202|

! ALII).ADE: ll (DOZE) §IfSLS.

Ao(s) l2 (DOZE) dia(s) do mês dc N4arço <lu l0ll. na sede da Prefeitura I\'lunicipal dc l-ago da

Pedra-MA, situada à Rua Mcndes ljonscca, 222 - Centro, ncste ato rcptesentada por suâ

Secretáriâ de adrninistração e scrviços públicos. a Senhora MARIA RAIMUNDA LOPIIS

MOTA, brasileira. inscrita no CPF (l!íl') sob rr.'25.1.057,803-91, nos termos dô art. l5 da l-ei

Federal 8.66ó, de 2l dcjunho dc 1993. co:n as alteraçr)cs postcriores, Lci Oomplcntentar no 123

de 14 de Dezembro de 2006, Lei Cornpl,..rncntal n' I.17 de 07 de Âgosto de 2014, Dccrcto

Federal no 7.892 de 23 de Janeiro dc 2013, tnre rcg.ul:rrrenta o sistema dc Registro de Preços

previsto no aí. l5 da Lei 8666/91. c das tlcntais ttormas lcgais aplicáveis, cm face da

classificação das propostas apresentndas rra Corrcolli'ncia para J3!g!§!gggIIg§9!J:!!!!!!]!,
por deliberação do Pregoeiro e Conrissiio tlc Apoio, Ata dc Julganrento de Prcços. e homologada

pela Secretária de administração e scrviços públicos, IIIISOLVE Registrar l)reços para fulttra e

evenÍual : REGISTRO DE PI{}:Ç(}S PARA IVENTUAL CON'I'R^TAÇÃO D}]
EMPRESA PARA EXECUÇ;\O I)E SEIIVIÇOS ESPECIALIZÂDOS DE

CONSULTORIA E AUDITORIA TISCAI, 1'RII]U'I'ÁRIA COM ASSESSOTTAMEN'I'O

TÉcNICo ?rFr}Í Df AVÀLIAR, lrEvrsAlt t oR|INTAR A sls'rEMÁr'tc.^.
ÀPLICADA AOS TITIBU'[OS. t)AI,iIX) SL]PORTE ,..Â RA'I IFICAÇÃO, NA
ATUALIZÀÇÃO MONETÁRL\, N^ CORI{^NÇ.,| f, NA II}:CLTPER^ÇÃO l)Íl
CRÉDI,T0S TRIBUTÁRIOS VENC]IIX)S IX) I\IUNICÍPIO I)E LÀGO DA PEDRA-IVI,\,

Puo Ílllcndcl Éonsc€o, 222 - CêntÍo
Loio cü Púdrê-ElA

CgP: S5.7I5-OdÍ.,
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com as especificaçÕes, os quantitativos c os preços de referôncia. oonfonne especificações c

condições conslantes deste Edital e seus anexos, conforme especificado no Anexo I dcste Edital.
que passa a fazer parte desta, tendo sido cltssificadas(s) a(s) Proposta(s) apreseutadi(s) pela(s)

empresâ(s) C3 CONSULTORIA TRltltlTÁRI^ LTD^. poíadora rjo CNI)J/ML' sob o no

32.269.?20l0OOl-01, localizada à AV. JU{ÔNtMO DE ALBUQUEReUE, 25. vlNHArS. sÃo
LUÍS. [stado do Maranhão., CEP: .65.074-199, ncstc ato reprcsentada pela jULIÂNNlr
ACUIAR DE ANDRADE. inscrito no CPI sob n" 007. I 16.663-7'1, classificada(s) em

primeiro(s) luga(es) de acordo conr rcsult:rtlo obtirlo na Atr rJe Reunião dc Julganrento dc

Propostas. anexa ao Processo. observadrs as condiçõcs cnunciadas nas Cláusulas que se segucm.

[:sse ternro cstá vinculado ao edital do C_oncorrôncía n.' 001/2021, autorizâdo Í]o proccsr'o

licitatório n." 0tl/2021, (art. 55, Xl). Licitante rcgistrado em )o lugar. r'cncedor do serviços.

conforme resultado obtido na Ata dc l{cunii() rlc Julganrenlo de Propostas. arlerta ao prescntc

instrunrento, conr o valor total dc R§ ó60.000,00 (Scisccnlos c scssrnlâ mil reais).

oBJI]TO

O DE EMPRI]SA I]SPECIALIZADA NA PRESI"\Ç
BTJ r^tuA

O DE S!,- RVIÇOS I ECNICOS EM CONSUT-l Olili\ 'CONTRAI'AÇ

ITEM l)ESCRIÇ O DAS ATIVIDADES u.*
Consultoriâ e Auditoria fiscal

tributária com assessoramento

técnico para ratificação, atualizaçào

monetaroa, cobrança e rccuperação

de creditos lributaries

mci

t) v^ t.oR

RS t5.000.00
(quinze mil reais)

vAr_oR. 1-o r^l

RS 180.000,00 (Ccnto e ortcnlô

nr il reais)
N.,tas

nlcs

nlcs

lltes

t:

I2

t2

l

RS t2.000.00
(dozc mil reais)

RS 144.000,00 (Cento e quarcnta c

quatro mil rcais)

Consultoria e assessoramento

técnico juridica na formulação e

análise na elaboraçào de minutas de

projetos de leis/decretos e

atualizaçâo ou suplementaçâo da

legislaçào tributária municipal
'Ireinamento e acornpanhamento na

qualificação da equipe de gestão

(ributária na aplicaç5o da legislação

tributária e no uso dos sistemas e

íeÍramentas tecnolÓgicas

Cessão de licençâ de uso de um

sistema de gestão e controle da

anecadação municipal, com o

R$ ó.000.00 (sr,-is

mil rcais)

IfS 7:.000-00 (sctcnl c dois rnrl

reais)

i

j

.t

5

It$ 7.000,00 (sctc

rnil rcais)

RS 84.000,00(oitenta c qualrq mil

rcais)

RS r 5 000.00
(quinzc nril rcais)

R§ I Í10.000,00 (Cenk) § oí!-nr

mil reais)

Pu(r ÍYleíÉes FoÍrseco, 222 - Centro
Logo do Pedro-MA

CEP: 65.rt5-OOO

Consultoria e asscssoramento

tdcnico fiscal tributário no

atendimcnto aos contribuintes e a

administraçâo municipal

w
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modulo de notas fiscais e serviços

elerônicos

1'OT,\L
r(s

(Cinque

tco lll

55.000.00

nta e

il rcais)

RS 660.000.00 (Seisccntos

sessenta mil reais)
lc

0l - DO OBJETO (ART. ss, t):

l. I - A presente licitação tem conro ohjcto, I{cgistro dc Preço para a: regislro de prcços para
evenlual contratâção dc empresa para cxccuçiro de seniços cspr.,ciâlizáldos r.le consultoria
e âuditoria íiscal tritlutária com asscssoranrcnto tócnico afim dc avaliar, revisar r
orientar a sistcmálica aplicâdâ aos tributos, dando suporte na ratiÍicaçà0, na alualizaqâo
monetária, na cobrança c na rccuperaçiio tlc crórlilos lribulários vencidos do nrunicípio
de Lago da Pedra-MA, por unl p!'ríodo tle lf rncscs de lbrrna cstimativa. Conr as

especificaçôes. os quantitativos e rls preç()s dc reÍ'crtrncia- corrlbrnre descrito no Ancso I.
intesrante deste edilal.

02 - DA VÂLIDÂDE DO REGIS'IRO I)E PRTIÇOS

Z.l - A presente Ata de Registro de Prcços terá â validade pclo peÍíodo tlc l2 (dozc) nrcscs. a

partir da sLra assinatura.

2,2 - Nos termos do art. 15, parágrafo.l", da Lei Fcrlcral 8.666/93. alterada pela Lei Fcderal

8.883/94. dura[te o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município nâo será

obrigado a adquirir o(s) bens(s) rcl'erido(s) ncsta ata. scm que, dcsse làto, caiba recurso ou

indenização de qualquer espécie às cnrprcsas rcgistradas.

2.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas ro art. 78 da Lci Fcderal 8.666/9J. conr as

altcrações que lhe foram impostas pela Lci Fcdcral ti.tl8ii94. a prcsentc Áta dc Registro dc

Preços será. cancelada, ganrntidos. às suâs dclentorírs, o contradili)rio c a anlpla deÍcsa.

03 - DÀ UTILTZ^ÇÃO DA ATA r)E Rr:(;ls'l RO Dli PnLçOS

3.1 - O presente Ata de llegistro dc Prcços pt erá ser utili,.nda. Para aquisiçÔcs do respectivtr

objeto por todos os Orgàos da Adrninistraçâo dircta e indircta do Municipio.

i.2 - Os Órgãos e Entidadcs qLre não participaranr do llegislro de Preços, quando desejareln

thzer uso da Ata de Registro de Preços. tlevcrão nanifcstar seu interesse jrrnto ao Órgão

Gerenciador da Ala, para que este indiquc os possíveis Detcntorcs daAta c rcspectivos prcços a

serem praticados. obedecida a ordcm de classilicação.

3.i - Caberá âo Detcltor dâ Atâ dc llegistro dc Prcços. obscrvada as condiçõcs nela

Ruo M€ndes Fonseco. 222 - Centro
Lqgo dd Pedro-MA

CEP: 65.715-O0O
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estabelecidas. optar pela aceitaçào ou n;io, indcpendcntc dos quantitativos registrados em Ata.
desde que este fornecimenlo/serviço, não prcjudique as obrigações anteriornlcnte assumidas,

3.4 - Quando da manifestação da utilizaçào pelo orgri. ou Hntidade, o órgão ccrenciador
podcrá pernrilir sua utilizáçâo a que se rcfcrc este artigo. tlcsde que não exceda a 509ó
(cinquenta por oento) dos quanlitativos registrados na A{a do Rcgisrro de prcços.

0{ - Do PREÇO (ART.55, Ilr)

4.1 - O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) cnrprcsa(s) signatiiria(s) da presente Ala de Regísrro de

Preços são os constantes da Atâ de Rerrniào ds Julqanlcnto de Propostas. de acordo conr a

respectiva classi fi caçào no Concorrôncia n' ü)l/202 1

4.2 Em cada seniço, o preço unitário a scr pago scrá de acortlo com a Ata de Rsunião dc

Julgamento de Propostas anexa ao Concorrôncia n" 001/2021. pela emprcsa detentora da

presente Ata, as quais também a intcgram.

05 - DO LOCAL E PRAZO DE EN'I'IIEGA

5.1 * Os serviços deverâo ser executados clcntro dos prazos o condições estabelccidas no

Ancxu I Projeto básico.

5.2 - O prazo para retirada da Ordem tlc scrviços será, dc unr dia útil da data da comunicaçâo

à empresa através do setoÍ de conrpras.

5.3 - O início dos sen'igos pela empresa deverá ser iniciado no prazo máximo de 05 (cinco)

dias após a emissão da OS enviada pelo setor de compras do N{unicípio.

Oó. DO PAGAMENTO (ART.55, III)

6.I - Contrapreslação mensal, a meclida do colsumo

6.2 - F-m todos os scr.viços. o pagamcnto scrii liito por cródito cnr contâ corrente n:l instittriçio

bancaria, até 30 (trinla) dias a contar da data eru tlue for cfctuado o recebinrento detinitivo pcla

unidade requisitante. e, emissão da Nota lriscal/FatLtra, devidalnente atestada e visada pelos

órgãos de Íiscalização.

ó.3 - No alo dâ assinatura da Ata dc Registro dc I'reços, a licitante vencedora deverá lomccer à

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra-MA. o nírnrero de sua conta corre[te bancária, agência c

banco. para efeito de pagamcnto.

07 - DAS CONDIÇÔES DA PREST^ÇÂO DE SERvrÇO§ (ari.55, II)

Pu<l Mêndes Fonseco. 222 - Centro
Logo d{I Pedro-MA

CEP:65"7tõ-OOO
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7'l - A detentora da presente Ala cle Regislro r1e preços será obrigada a atender todos os
pedidos eí'etuados durante a vigência rlesta Atâ, nlcsl'no que a entreqa {elcs decorrentc estiver
previsla para tlata poslerior a tlil scu vcncimento. Íica eslabelecido que apírs gerado crnpcnho
aos bens dele advindo não são passiveis de rrequilíbrio.

7.2 - se a qualidade dos bens fornecidos deverá corresponder às especificações exigidas no
edital da concorrência que precedeu â Presente Ata, a rcmcssl do produto apresentado será
devolvida à dctentora para substitrrição- no prazo rnáximo de 24 (vinte e quatro) horas
independentenrente da aplicação das pcnalidades catríve is.

7.3 - Cada serviço deverá ser prestado rncdiante ordem da unidade requisitanre, a qLral p.der:i
ser feila por nrenrorarrdo. oficio, telcx ou Íirc-similc ou e-mail. devendo dela constar: â data. a

quantidade pretendida. o local para â entrega, o carinrbo e a assinatura do rcsporrsár.el.

'1.4 -As bens deverão ser fomecidos e posterionncntc acontpanhado da nota-llscal ou nota-

fiscal fatura, ser entregue ao selor compclcntc, conforme o caso.

7.5 - A enrpresa bcneficiária da ata, quando do rcccbimcnto da Ordenr de serr iços cnviada pcla

unidade requisitanle. deverá colocar', na cópia que nccessarianrente a aconrpanhar. a data e hora

em que a tiver recebido. alçlrn da identificaçrio dc quem procedcu ao Íecebimento.

7.6 - a cópia da Ordem de ser,-iço relerída no item anterior deverá ser devolvida para a

unidade requisitante, a llm de ser ancrada ao processo de admir)istração dâata.

OÍJ - I}ÀS P},NAT,ID^DT,S

8.1- A recusa injustificada de assinar a Ata. pelas ernpresas com propostas classiÍicadas na

licitação e indicadas para registro dos respectivos preços lro prcsente inslrumento de registro.

ensejará a aplicaçiio das penalidades enunciadas no art. 87 da t,ei Federal 8.666/9i, corn as

alterações que lhe Íbram introduzidas pela Lei Federal 8.81t3/94, ao crilério da adnrinistraçào.

8.2 - A recusa injustiticada, da deteutora desta Ata, enl retirar as ordens dc scrviços, dentro do

prazo de um dia, contados da sua emissào. poderá inrplicar na aplicação da multa de l0% (dez

por cento) do valor do documento dc ernpenhamento de recursos.

8.3 - Pela incxecução tolal ou parcial de cada ajLrsle representado pcla nota de empenho. a

administração poderá aplicar à detcntora dâ prcsentr: Ata a pr-'nalidade dc l0% (dez por ccnlo)

do valor remancscenle da nota tle enrpenlto, em qualcluer hipótcsc de inexc'cuçâo parcial do

contrato. ou de qualquer outra irregularidadc.

8.4 - .As imponâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamcntos a ser efetuado á

Pu(t Mendes Fonsêco, 222 - Centro
Logo ds Pedro-MA

CEP; 65.715-OOO
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detentora da âta, podendo, entÍetatrto. corrlbrme o caso, ser inscritas para consti!.rir dívida ativa
na forma da lei.

09 - DOS REr\JUS'tAMf,l\1'OS t)U pl{UÇOS

9.1. - O preço registrado poderá scr revisto em decorrôncia de eventual redução daqueles
praticados no mercado. ou de fato que cleve o custo dos serviços ou bcns registrados, cabendo

ao Órgão Cerenciador da AÍa prolnover as nccessárias negociações jurrto âos [)etentores a Ata.
9.2 - Quando preço Íniciahnentc registrado, por mo{ivo superveniente, torna-se superior o
preço praticado no mercado, o Orgão (icrcnciador deverá:

9.3 - Convocar o Detentor da Ata visando a negociaçào para rcdução de preços e sua

adequação ao praticado uo mercadoi

9.4 - Frustrada a neBociâção, o Detclrtor da Ata será liberado do compronrisso assumido. e

9.5 - Convocar os demais licitântes que liyeram preços registrados. visarrJo igual oponunidade

de negociaçâo.

9.6 - Quando o preço de mercado tornar-se supcrior aos registrados, o Detentor da ..\ta.

mediante requcrimenlo conrprovatlo. n:io pudcr culnprir o cornprorrisso, a adrninistraçào

poderá:

9.7 - Liberar o Detentor da Ata do conrpromisso assutnido. sem aplicação da penalidadc.

corfirmada a vcracidade dos motivos e comprovanles aprcsentâdos, e se a comunicação ocorÍer

antes do pcdido de serviços; e

9.8 - Convocar os denlais Detentores da Alâ visando igual oporttrnidadc dencgociaçãol

9.9 - Nao havendo êxito nas negociaçõcs, a adulinistração deverá proceder a rcvogâção dâ Aut

de Registro de Preços, âdotando rs nlcdidas cabíveis para oblenção de contrâtaçâo mais

vantajosa.

l0- DAs C0NDIÇÕES DE ltllctlltlMf,NTo DO OIIJE'|'() l)À A'r.\ Dl.]

RECISTRO DE PREÇOS

l0.l- O objeto desta Ata de Registro de prcços sErá recebido pcla ullidads reqrrisitatttc

colrsoânte o disposto no art. 73. ll "a" e "b". da Lci Federal 8.666/,93 e dcmais nonnas

pertinentcs.

10.2- A cada serviços serâo enlitidos recibos. nos ternlos do art. 7ii. ll. "a'' e "b". da l.ci

Federal 8.666/93.

II - DO CANCf,LAMENTO DA A'TA DE IIEGIS'TRO Df'I'REÇOS
I I .l - A prescnte Ata de Registro de Plcços poderá ser cancelada, de pleno direito: l'ela

administração, quando:

I t .2 - A detentoÍa não cumprir as obrigações constantes (lcsta Ata dc llegistro de Prcços;

11.3- A dctentoÍa não retirar qual<1uer Ordem de scrviços. no pra"o estabclecido, e a

administr açào rrão aceitar sua jtr st ilicativa;

ll.:l, A det€ntora der causa a rescisão adrninistraliva de conlrato decorrente de registro dc

Puo Mendes Fonsêco, 222 - CentÍo
L('go do Pedr.FMÂ

CEP: 65.715-OOO
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preços, a critério da administração;

ll.5- Em qualquer das hipóteses dc inexecução tolal ou parcial <Je conrrato dccorrcntc dc
registro de preços. se assim Íbr decidido pela administraçàoi

I 1.6- Os preços regislrados se aprcsenlarcnt supcriorcs aos praticados rro mercado:
ll.7- Por razôes de interesse público devitlanrenle dcrlonslrâdas e justificadas pela

admrn istraçào;

ll.tl - Á, comunicação do cancelanrcrtto do prcço registratlo. nos cilso5 previstos restc itcnr.
seÉ feita pessoalrnente ou por correspondência com aviso de recebintento, juntando-se o
cornprolante ao processo de adrninistração da prcscnte Ata de ltegistro de Prcços:

I 1.9 - No caso de ser ignorado, inceno ou inaccssivcl o cndcrcço da detentora, a comunicaçào

será lêita por publicação no órgão encarregado das publicaçÕcs oficiais do Municipio.
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicâçÀo.

ll.l0- Pelas detentorâs. quando. nlcdiante solicitaç,lo por escrito. conrpro\arcm estrr
rmpossibilitadas de curnprir as exigências dcsta 

^ta 
d!. Retsistro de Prcços. ou. a juízo da

administraçào quando comprol'ada a ocorrôncia dc qualqucr das hip(rteses previslas no art. 7ll.

incisos XIII a XVl. da Lci Federal 8.66643, altcrada pcla t-ci lrcderal8.883/9,1.

ll.ll- A solicitação das deterrtoras para cancelanlÇ-ntu dos preços registrâdos dcverá scr'

fornrulada com a antecedêr1cia de 30 (trinta) dias. làcultada a administração a aplicação das

penâlidades prcvistas no llon 08 deslc instrLrmenlo, carso nào accilas as razõcs do pedido.

l2 - DA DO'[AÇÃO OnçlrrrrN't'Ánl,r
l2.l- As despesas conr â presente licituçào corrcrir) il conla da Dolaçâo Orçamcntária

consignadas na proposta orçamentária do crcrcícit.r. Â dotação orçanlentáÍia tanrbénr scrii

informada por ocasião da enrissào da Nota de [itnpenlro.

r3 - DÂ AL]',TORtZAçLO PARA PRES'r'AÇÃ«r Ur: StlrvlÇOs
l3.l - A aquisição dos itens objeto da pr!'sentc r\tâ dc Rcgistro dc Preços serào autorizldas.

caso a caso, pela secrelaria requisitante. r dotaçixl orçanrcntâria será informada por ocasiÀo da

emissâo da Nota dc Empt'nho.

r{ . DÂS DISPOSIÇOES Gf,RÂIS
14.1- lntegram e vinculam cstâ Ata, o edital do Concorrôncia n'fi)l/2021 e as proposlas das

ernpresas classificadas no ccúâmc sttpt'anunrcrado. conlirrtnc Mapa dc Âpuração ancx() a(r

presente instrunrettto. (Art. 55, Xl)
14.2- A adntinistração [ão está obrigada a atlquirir os prodtttos ctrjos preços cllcontraln- sc

rcgistrados.

l.l.J - Fica eleito o foro da contarca de Lago da l'cdra-MÂ pam dirimir quaisquer qucstties

deconentes da utilização da presente Ata.

14.4 - Os casos ornissos. ern casO de rescisão contrâltlal. bcnr Conto à execuçãO do Contrato.

serâo rcsolvidos dc acordo com o Dccrcto instituitlor rlo Rcgisiro de Preços. a lei n'8.666/9J, c

demais normas aplicáveis. Subsidiarianrente. aplicar-se-ão os princípios gerais de DiÍeito. (Aí.
55.XII).
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