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SECRETATN MUÍ{6PAT Df ADfI,TIÍ{!§TRAçÂO. UGITAçÂO. ATÂ DE REGISTRO DE PREÇOI ÍXIZ/2O21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo no. 01 112021

Modalidade: Concorrência n" 001 12O21

Registro de Preços no 00212021
Tipo: Menor preço
objero: CoNTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVTÇOS ESPEC|AL|ZADOS DE
CONSULTORIA E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA COM ASSESSORAMENTO TECNICO AFIM
DE AVALIAR, REVISAR E ORIENTAR A SISTEMÁTICA APLICADA AOS TRIBUTOS, DANDO
suPoRTE NA RATIF|CAÇÃO, NA ATUALIZAÇAO MONETÁR|A, NA COBRANÇA E NA
RECUPERAÇÃO DE CRÉD|TOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS DO MUNIC|PIO DE LAGO DA PEDRA.
MA

ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO OO2/202,I

VALIDADE: t 2 IDOZÉI ÍúESES.

Ao(s) 12 (DOZE) dia(s) do mês de Março de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra-
MA, situada à Rua Mendes Fonseca, 222 - CenlÍo, neste ato representada por sua Secretária de
administração e serviços públicos, a Senhora MARIA RAIMUNDA LOPES MOTA, brasileira, inscrita no
CPF (MF) sob n.o 2 .057.603-91 , nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993.
com as aheraçôes posteriores, Lei Complementar no 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei
Complementar no 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal no 7.892 de 23 de Janeiro de 2013,
que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93, e das demais
normas legais aplicáveis, em face da classiÍicação das propostas apresentadas na Conconênda para
Registro de PreÇos no 00212021, por deliberação do Pregoeiro e Comissáo de Apoio. Ate dê
Julgamento de Preços, e homologâde pele Secretária de administrâção e servrÇos públicos, RESOLVE
Registrar Preços para futura e eventual : REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL
CONTRATAçAO DE EMPRESA PARA EXECUçAO DE SERVIçOS ESPECIALIZADOS DE
CONSULTORIA E AUD]TORIA FISCAL TRIBUTÁNN COU ASSESSORAMENTO TÉCNICO AFIÍÚ DE
AVALIAR, REVISAR E ORIENTAR A SISTEIÚÁTrcA APLICADA AOS TRIBUTOS, OANDO SUPORTE
NA.RATIFICAçÃO, TI.I ATUÂLIZAçÃO TTONETÁRh,, NA COBRANÇA E NA RECUPERAÇÃO DE
CREDITOS TRIBUTARIOS VENCIDOS DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-IIA, com as
especiÍicaçôes, os quantitativos e os preços de referência, coníorme especificaçôes e condiçóes
constantes deste Edital e seus anexos, conforme especificado no Anexo I deste Edital, que passa a
Íazer parte desta, tendo sido classiflcadas(s) a(s) Proposta(s) apresentada(s) pela(s) empresa(s) Gt

, classiÍicada(s) em primeiro(s) luger(es) de acordo com resultado obtido na Ata
de Reuniáo de Julgamento de Propostas, anexe ao Processo, observadas as condições enunciadas
nas Cláusulas que se seguêm.
Esse termo está vinculado ao edital do ConcorrÔncia n,o OO1|2O21 , autorizado no processo licilatóío
n.o O1112021, (ãrt. 55, Xl). Licitante registrado em 1o lugar, vencedor do serviços, conforme resuttado

PÍsÍôitui. tlunicipql de Ligo dê Pêdr.
CNPJ 06.02í 810/0001-00

lagodapedre.me.gov.bÍ/dianooiloaLâd= 1 5 1

ffir
\Tã/ I

I

I

t'

lr



+r F.

{6il1
§ã/

ESTADO OO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA

DIARIO OFICIAL
Ru

Ano I - Ediçáo No Ll de '12 de Março de 2021

obtido na Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, anexa eo presente instrumento, com o valor
total de R$ 660.000 00 Seiscentos e sessenta mil reais

OBJETO
CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA o DE SERV|ÇOS T CNICOS EM
CONSULTORIA TRIBUTARIA

VALOR TOTAL

R$ 180.000,00 (Cento e
oitenta mil reais)

R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais)

R$ 72.000,00 (setenta e
dois mil reais)

R$ 84.000,00(oitenta e
quatro mil reais)

R$ 180.000,00 (Cento e
oitenta mil Íeais)

R$ 660.000,00 (Seiscentos
e sessenta mil reais)

oí - DO OBJETO (ART. 55, l):

Prefêitur. Municipal da L.go dã Podr.
CNPJ: 06.021.E10/{)001{0
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ITEM DESCRTÇÁO DAS
ATIVIDADES

UND, QTD VALOR

1 Consuhoria e Auditoria fiscal
tributária com
assessoramento técnico para
ratificação. atualizaÇão
monetãroâ, cobrança e
recuperaçáo de credilos
tributaíes

Mês tt R$ 15.000,00
(quinze mil
reais)

2 Consultoria e
assessoramento técnico
íscal tributário no
atendimento aos
contnbuintes e a
administraÇão municipal

mes 12 R$ 12.000,00
(doze mil reais)

12 R$ 6.000,00
(seis mil reais)

Consultoria e
assessoramento técnico
iuridica na formulaçáo e
análise na elaboração de
minutas de projetos de
lêis/decretos e atualzação ou
suplementação da legislaÇão
tributária municipal

mes

12 RS 7.000,00
(sete mil reais)

mes4 Treinamento e
acompanhamenlo na
qualificação da equipe de
gestão tributária na aplicaçáo
da legislação tributária e no
uso dos sistemes e
fenamentas tecnológicas

RS í 5.000,00
(quinze mil
reais)

mes 12Cessão de licença de uso de
um sistema de gestáo e
controle da anecadaçáo
municipal, com o modulo de
notas fisceis e serviços
êletrônicos

5

R$ 5s 000,00
(Cinquenta e
cinco mil reais)

TOTAL

E
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1.1 - A presente licitaÇão tem como objeto. Registro de Preço para a. registro de preços para
eventual contrataçâo de empresa para êrecução de serviços especializados de consultoria e
auditoria fiscal tributária com arsêrloramento lécnico aÍim de avaliar, revisar ê orientar a
sistêmática aplicada aos tributos, dando suporte na ratiÍicação, na atualização monetária, na
cobrança e na necupêreçáo de crÉditos tributários vencidos do município de Lago da Pedra-
ilA, por um período de í2 meses de forma estrmativa. Com as especificaçóes, os quantttativos e os
preços de referência, conforme descrito no Anexo l, integrante deste edital.

02. OA VALIDADE DO REGISTRO DEPREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo periodo de 12 (dozê) meses, a partir
da sua assinatura.

2.2 - Nos termos do art. 15, parágrafo 40, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de RegistÍo de Preços. o municipio náo será obrigado a adquirir
o(s) bens(s) referido(s) nesla ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenÉaçáo de qualquer
espécie às empresas registradas.

2.3 - Oconendo qualquer das hipóteses previstas no art, 78 da Lei Federal 8^666/93, com as
alteraçóes que lhe foram impostas pele Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços
será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contradrtório e a ampla defesa.

03. DA UTTLIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

3.1 - O presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto
por todos os Órgáos da Administração direta e indirêta do Municípro.

3.2 - Os Órgáos e Entidades que náo participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deveráo maniÍestar seu interesse Junto ao Ôrgão Gerenciador da
Ata, para que este indique os possiveis Detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificaçáo.

3.3 - Caberá ao Detêntor da Ata de Registro de Preços. observada as condiçóes nelâ estabelecidas,
optar pela aceitação ou náo. independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fomecamento/serviço, não prqudique as obrigaçôes anteíormente assumidas.

3.4 - Quando da manifestação da utilÉação pelo Ôrgão ou Entidade, o Orgão Gerenciador poderá
permrtir sua utilizaçáo a que se refere este aÍtigo, desde que não exceda a 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

0,1 - DO PREçO {4RT.55, lll)

4.1 - O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços
sáo os constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a respectiva
classiÍicaçáo no Concorrência n" 0O112021

4.2 Em cada serviço, o preço unitáno a sêr pago será de acordo com a Ata de Reunião de Julgamento

Prêíehur. líunlcipôl dG lágo dâ kr.
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de Propostas anexa ao Conconência no OO1l202r, pela empresa detentora da presente Ata, as quais
também a integram.

05 - OO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1 - Os serviços deveráo ser executados dentro dos prazos e condiçóes estebelecidas no Anexo I

Projeto básico.

5.2 - O prazo para retirada da Ordem de serviços será, de um dia útil da data da comunicação à
empresa através do setor de compras.

5.3 - O início dos serviços pela empresa deverá ser iniciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias após
a emissáo da OS enviada pelo setor de compras do Município.

06 - DO PAGAmENTO (ART.55, ![)

6.1 - Contraprestaçáo mensal, a medida do consumo.

6.2 - Em todos os servrços, o pãgamento será feito por crédito em conta conente ne instituiçáo
bancaria, até 30 (trinta) dias a contar da data em que Íor efetuado o recebimento deÍinilivo pela
unidade requisitante, e, emissáo da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e visada pelos órgáos
de fiscalizaçáo.

6.3 - No ato de assinatura da Ata de Registro de Preços. a licitante vencedora deverá fomecer à
Prefeitura Municipal de Lago da Pedra-MA, o número de sua conta eorrente bancária, agência e banco,
para efeito de pagamento.

07 - DAS COiIDçÕES DA PRESTAÇÃO DE SERV|çOS (arr 55, ll)

7.1 - A detentora da presente Ata de Regrstro de Preços será obngada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ate, mesmo que a entregâ deles deconente estiver prevista para

data postenor a do seu vencimento, Íca estabelecido que após gerado empenho aos bens dele
advindo não sáo passiveis de reequilíbrio.

7.2 - Se a qualidade dos bens foÍnecidos deverá corresponder às especificaçóes exigidas no edital da
conconência que precedeu a Presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à

detentora para substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas independentemente da
aplicaçáo das penalidades cabíveis.

7.3 - Cada serviço deverá ser prestado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser
feita por memorando, oÍicio, telex ou fac-simile ou e-mail, devendo dele constar: a data, a quantÍdade
pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

PrêÍêitura llunlcipál de Lágo d. Pôdra
CNPJ: 06.021.810i0001-00
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7.4 - Os bens deverão ser fomecidos e postenormente acompanhado da nota-fiscal ou nota- Íiscal
fature, ser entregue ao sêtor competente, coníorme o caao.

7.5 - A empresa beneficiária da ata, quando do recebimento da Ordem de serviços enviada pela
unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em
que â tiver recebido. além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

7.6 - A cópia da Ordem de serviço referida no item anterior deverá ser devolvida para a unrdade
requisitante, a Íim de ser anexada ao processo de administração da ata.

08 - DAS PENALIDADES

8.1- A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostãs classificadas na licitaçáo e
indicadas para registro dos respectivos preÇos no presente instrumento de registro, enselaÉ a
aplicaçáo das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alteraçóes que lhe
foram inlroduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao cntério da administraçáo.

8.2 - A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de serviços, dentro do prazo
de um dia, contados da sua emissão, poderá implicaÍ na aplicaÇão dâ multa de 10% (dez por cento) do
valor do documento de empenhamento de recursos.

8-3 - Pela inexecuçáo total ou parcial de cada aiuste representado pela nota de empenho, a
administraçáo poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de 100Á (dez por cento) do
valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecuçáo parcial do contrato, ou
de quahuer outra inegularidade.

8.4 - As importâncias reletivas a multas seráo descontadas dos pâgementos a ser efetuado á
detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas pâra constiturr dívida ativa, na
forma da lei.

09 - DOS REAJUSTAilENTOS DE PREÇOS
9.1. - O preço registrado poderá ser revisto em deconência de eventual Íedução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Orgão
Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores aAta.
9.2 - Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, toma-se supenor o preço
praticado no mercado. o Orgão Gerencrador deverá:
9.3 - Convocar o Detentor da Ata visando a negociaçáo para redução de preÇos e sua adequação ao
praticado no mercado;
9.4 - Frustrada a negociaçáo, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e
9.5 - Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual opoÍtunidade de
negociaçáo.
9.6 - Quando o preço de mercado tomar-se superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante
requerimento comprovado, náo puder cumprir o compromisso, a administração poderá:

Prefsitur. unicip.l dê Lãgo da Psdr.
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9.7 - Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicaÇáo da penalidade, confirmada
a veracidade dos motivos e comprovantês apresentados, e se a comunicaçâo oconer antes do pedido
de serviços; e
9.8 - Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade denegociação;
9.9 - Não havendo êxito nas negociaçôes, a administraçáo deverá proceder a revogaçáo da Ata de
Regislro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contrateçáo mais ventajosa.
í0. DAS CONDIçOES DE RECEBITENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREçOS

10.1- O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o
disposto no art. 73, ll "a'' e "b". da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.

10.2- A cada serviços seráo emitidos recibos, nos termos do art. 73, ll, 'a" e 'b". da Lei Federâl
8.666/93.

í í - DO CANCELAÍIIENTO DA ATA DE REG]STRO DEPREçOS

11.1 -A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direilo: Pela
administração, quando:
11.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

11.3 A detentora náo retirar qualquer Ordem de servjÇos. no prazo estabelecido, e a administraçáo
não aceitar suâ justiÍicativa;

11.+ A detentora der causa a rescisão administrativa de contreto deconente de registro de pÍeços, a
critério da administração;

'1 1.S. Em qualquer das hipóteses de inexecuçáo total ou parcial de contrato deconente de registro de
preços, se assim for decidido pela administração;

1 1.& Os preços registrados se âpresentarem superiores eos pratacedos no mercado:

1 1.7- Por razôes de interesse público devidamente demonstradas e justiÍicadas pela administraçáo;

1 1.8 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste ttem, será feita
pessoalmente ou por coÍTespondência com aviso de recebimento. juntando-se o comprovante ao
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços,

1'í-9 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicaçáo será
feita por publicaçâo no órgáo encanegado das publicaçóes oficiais do Município, considerando-se
cancelado o preço registado a partir da publicaçáo.

í 1.10- Pelas detentoras, quando, mediante solicÍtação por escnto, comprovarem estar impossibilitadas
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a luízo da administraçáo quando
comprovada a oconência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos Xlll a )0/1, da Lei
Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal8.883/94.

11.1í- A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com a antêcedência de 30 (trinta) dras, facuttada a administraçáo a apliceção das penalidades
previstas no ltem 08 deste instrumento, câso não aceitas as razões do pedido.

í 2 - DA DOTAÇÃO ORÇAmenrÁRn

Preleiturô ,runicipâl dê Lago da PedG
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12.1- As despesas com a presente licitaçáo coneráo a conta da Dotaçáo Orçamentária consignadas
na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será informada por ocasiáo
da emissâo da Nota de Empenho.

13- DA AUTORIZAçÃO PARA PRESTAçÃO DE SERVIÇOS

'13.1 - A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas. caso a
câso, pela secretaria requisrtante, a dotaçáo orÇamentária será informada por ocâsiáo da emissão da
Nota de Empenho.

í4- DAS DISPOS|çOES GERATS

14.1- lntegram e vinculam esta Ata, o edital do Conconência no 00í/202í e as propostas das
mpresas classilicadas no certame supranumeredo, conÍorme Mapa de Apuração anexo ao presente

instrumento. (Art. 55, Xl)

'14.2- A administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos prêços enconlram- se
registrados.

14.3 - Fica eleito o foro da comarca de Lago da Pedra-MA para dirimir quaisquer queslôes
deconenles da utilização da presente Ata.

Í4.4 - Os casos omissos, êm caso de rescisão contretual, bem como à execuçáo do contrato, serão
resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a lei no 8.666/93, e demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-sê-ão os pnncípios gerais de Direito. (Art. 55, Xll).

Município de Lago da Pedra/MA, 12 de rnarco de 2021

MARIA RAIMUNDA LOPES MOTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS

óRGÃo GERENcIADoR

CS COI.iSULTORlA TRIBUTÁRIA LTDA
EMPRESA BENEFrcÉRN

PÍBí.itur. iilunicipol do L.go da Pedrr
CNPJ 06 021.81 0J0001-00
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