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Prezados(as) Senhores(as):  

 
Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta Prefeitura e as interessadas em 

participar da presente licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento do Edital 
pela Internet para o fac-símile (87) 3880-1156 ou e-mail: <cpl.granito@gmail.com>. 
 

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação direta de 
eventos relacionados ao procedimento licitatório até a data da sessão de abertura, ressalvada a 
obrigatoriedade, pela legislação de regência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou em jornal de 

grande circulação. 
 
FRANCISCO DUARTE GABRIEL 

Pregoeiro 

 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL PELA INTERNET 

Processo Licitatório nº 015/2018 – Pregão Presencial nº007/2018 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA 

TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM 
VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS POR 

INSTITUIÇÕES: BANCÁRIAS, COMPANHIA ELETRICIDADE E DE TELEFONIA AO MUNICÍPIO DE 
GRANITO-PE, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações 
constantes do ANEXO I. 
 
NOME EMPRESARIAL: 

CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
NOME PARA CONTATO: 

TELEFONE:                           FAX:                               
E-MAIL: 
Recebemos, da MUNICÍPIO DE GRANITO de Granito nesta data, cópia do Edital da licitação acima 

identificada. 
 

_____________________,____ de _____________ de 2018. 
 
 

_______________________________________ 
NOME  

ASSINATURA NO CASO DE ENVIO POR FAX E OU EMAIL(PREFERENCIA) 
CARIMBO IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 
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Pregão Presencial n.º 007/2018 
Regido pela Leinº10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, observando os dispositivos da Lei Complementar 

n°123/2006 e alterações LC 147/2014 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS 
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS POR INSTITUIÇÕES: BANCÁRIAS, COMPANHIA ELETRICIDADE E DE 
TELEFONIA AO MUNICÍPIO DE GRANITO-PE. 

PREGÃOPRESENCIAL 
Sessão Publica para recebimento das Propostas e da Documentação de Habilitação 

Data: 07/06/2018 Horário: 9h00 

Local: MUNICÍPIO DE GRANITO de Granito- Sala da CPL 
Rua: Av. Jose Saraiva Xavier, 90-Centro–Granito/PE Telefone: (87)3880-1156 
Fax:(87)3880-1172-Administração 
Site:www.granito.pe.gov.br 
Email:cpl.granito@gmail.com 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2018 - Processo Licitatório n.º 015/2018 

 
1–PREÂMBULO 

 
1.1 –O MUNICÍPIO DE GRANITO,através de seu PREGOEIRO FRANCISCO DUARTE GABRIEL , designado pela Portaria n° 007/2018, torna 
público para o conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO "MENOR PREÇO, 
tendo como critério de julgamento o valor percentual sobre o êxito eventualmente obtido" POR LOTE, conforme descrito neste edital e seus 
anexos, de conformidade com as Leis 10.520/2002 e 8.666/93. Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE 
ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 
DEVIDOS POR INSTITUIÇÕES: BANCÁRIAS, COMPANHIA ELETRICIDADE E DE TELEFONIA AO MUNICÍPIO DE GRANITO-
PEDO MUNICIPIO DE GRANITODO MUNICÍPIO. 
 
1.2–Os envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos, deverão ser 
entregues ao Pregoeiro até às 9h00 do dia 07 de Junho de 2018 na sala da Comissão Permanente de Licitação, sito á Av Jose Saraiva Xavier, 90, 
nesta cidade de GRANITO-PE. 
1.3–Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 

a) ANEXO I - Procuração; 
b) ANEXO II - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
c) ANEXO III- Termo de Referência; 
d) ANEXO IV - Minuta do Contrato; 

       e) ANEXO V - Declaração, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18(dezoito) anos 
 f) ANEXO VI- Modelo de Proposta de Preço 
 g) ANEXO VII- Modelo de Declaração Fato Impeditivo  
 h) ANEXO VII – Modelo da Ordem de SERVIÇO 
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O Município de Granito, Estado de Pernambuco, através da sua Comissão de PREGÃO, que será 
integralmente conduzida pela PREGOEIRO assessorado por sua equipe de apoio, designada pela 

Portaria nº 002/2018, torna público para conhecimento dos interessados de acordo com a 
legislação em vigor, que se encontra aberta à licitação, na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) 

Nº007/2018, do tipo “TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, tendo como critério de julgamento o 
valor percentual sobre o êxito obtido”, objetivando a CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE 
ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER 
CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS POR INSTITUIÇÕES: BANCÁRIAS, 
COMPANHIA ELETRICIDADE E DE TELEFONIA AO MUNICÍPIO DE GRANITO-PE 

conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações 
constantes do ANEXO I, na forma abaixo. 

 
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 
I - Termo de Referência; 

II - Declaração de cumprimento das condições de habilitação; 
III - Declaração de cumprimento das condições de habilitação para Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte; 
IV - Minuta de Contrato. 
 

A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alterações posteriores. 
 

A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 07 de Junho de 2018, às 
9h00 (nove horas), na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, na sede da MUNICÍPIO 

DE GRANITO de Granito, sito na Rua Jose Miranda, 901, centro, Granito (PE). 
 
1. DO OBJETO 

 
1.1 O objeto do presente Pregão consiste na CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE 

ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A 

IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS POR 

INSTITUIÇÕES: BANCÁRIAS, COMPANHIA ELETRICIDADE E DE TELEFONIA AO 

MUNICÍPIO DE GRANITO-PE conforme descrição, características, prazos e 

demais obrigações e informações constantes do ANEXO I, com entrega imediata, 

conforme especificações constantes do Anexo I deste edital. 

LOTE DESCRIÇÃO DOS LOTES 

1.0 
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS 
POR INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS  E FINANCEIRAS, ESTABELECIDAS DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANITO PE. 

2.0 
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS 
POR EMPRESA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTABELECIDAS DO ÂMBITO E FORA DO MUNICÍPIO DE GRANITO. 

3.0 
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS 
POR EMPRESAS DE TELEFONIA, ESTABELECIDAS DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANITO. 
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1.2 DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO 

1.2.1. O valor percentual máximo do preço da remuneração pelos serviços prestados será 

de 20% (vinte por cento) sobre eventual benefício econômico efetivamente recebido pelo 

Município, que em todo caso ficará limitado ao valor em pecúnia de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) POR LOTE, o que for menor, cujo pagamento somente será realizado após o 

efetivo recebimento do crédito pelo Município, no prazo de até 15 (quinze) dias do 

recebimento. 

2. DOS ENVELOPES 
 
2.1 Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 

recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 

participar do certame. 
 
2.2 As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois 

envelopes fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE GRANITO (PE) 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº007/2018 

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA 
P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A 

IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS POR INSTITUIÇÕES: 

BANCÁRIAS, COMPANHIA ELETRICIDADE E DE TELEFONIA AO MUNICÍPIO DE GRANITO-PE. 
[Nome do licitante] 

[Endereço, telefone/fax do licitante] 

 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE GRANITO (PE) 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº007/2018 
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA 

P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A 

IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS POR INSTITUIÇÕES: 
BANCÁRIAS, COMPANHIA ELETRICIDADE E DE TELEFONIA AO MUNICÍPIO DE GRANITO-PE. 

[Nome do licitante] 

[Endereço, telefone/fax do licitante] 
 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  
3.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente certame 

serão provenientes da seguinte Dotação Orçamentária, exercício de 2018 Lei Municipal 
371/2017 de 05 de Dezembro de 2017, conforme dotação a seguir: 
 

Órgão: SECRETARIA DE ADM E FINANCAS GESTAO E CONTROLE INTERNO 
Entidade/Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS 
Funcionais: 04 123 5001 2012 0000 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização e Tributos 
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 Outros serviços de terceiros - Pessoa Física e 3.3.90.39.00 Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica 
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4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

4.1 Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
b) Sociedades de Advogados, devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

constituídas na forma do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. (Lei nº 8.906, de 
04/07/1994) 

 
4.2 Não poderão concorrer neste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) se encontrem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 

b) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de 
contratar com o Município, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas 

em consórcio. 
 

5. DO CREDENCIAMENTO 
  
5.1 Para o Credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Tratando-se de representante legal do licitante - estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de 

sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador do licitante - instrumento de procuração público ou particular 
que deverá, conter firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para “firmar 
declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2018”. Referido instrumento 

de procuração deverá vir acompanhado de qualquer documento, dentre os indicados na letra “a” 
acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Não será aceito procuração 
genéricas particular, ficando neste caso impossibilitado no que diz respeito ao item 5.3. 

 
5.2 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, devendo o 

mesmo identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 
 
5.3 Os licitantes interessados em participar do certame que não apresentar nenhum dos 

documentos referidos no item 5.1 não poderão ofertar lances, manifestar intenção de interposição 
de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será considerada como única oferta a 

constante na Proposta de Preços (envelope 01). 
 
5.4 Todos os documentos referentes ao Credenciamento deverão ser apresentados fora dos 

envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação. 
 
6. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 

6.1 Em se tratando o licitante de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o mesmo deverá 
apresentar, no momento do Credenciamento, para que possa gozar do tratamento diferenciado 
previsto na lei complementar nº 123/2006, a seguinte documentação: 
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I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela lei nº 9.317/96: 

a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/06. 
 

II – empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela lei nº 9317/96: 
a) balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita 
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º da LC 123/06; 

b) cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo 
recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 
c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

d) cópia do contrato social e suas alterações; e 
e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da LC 123/06. (Anexo III) 
 
I- Toda a documentação relacionada no item 6.1, para efeito de comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderá ser substituída por certidão expedida pela 
Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no Diário Oficial 

do dia 22/05/2007 
 
II – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 

MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa (LC 147/2014). 

 
III – Nas contratações publicas da administração direta e indireta, autarquia e fundacional, federal, 
estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas 

e o incentivo a inovação tecnológica, conforme Art. 47 da Lei Complementar 147/2014. 
 
IV- Os benefícios referidos no Art. 48 da Lei Complementar 147/2014, poderão justificadamente 

estabelecer a prioridade de contratação para as microempresa e empresas de pequeno porte nos 
itens de contratação cujo o valor seja de até 80.000,00 (oitenta mil reais), por LOTE. Estes 

benefícios também estabelece a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regional, até o limite de 10% do melhor preço valido, sendo este 
percentual sobre as propostas bem classificadas e 5% (cinco por cento) no caso do item do 

pregão superior ao melhor preço. 
 

6.2 Toda a documentação relacionada no item 6.1, para efeito de comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderá ser substituída por certidão expedida pela 
Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no Diário Oficial 

do dia 22/05/2007. 
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6.3 Todos os documentos referentes à comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, para fins de obtenção do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

123/2006 e LC 147/2014, deverão ser apresentados fora dos envelopes de Proposta de Preços e 
de Documentos de Habilitação. 
 

7. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 

  
7.1 O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
podendo utilizar como modelo o estabelecido no ANEXO III deste Edital (declaração de 

cumprimento das condições de habilitação) ou, para o caso do licitante ser microempresa ou 
empresa de pequeno porte, o estabelecido no ANEXO III deste Edital. 
 

7.2 Referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e de 
Documentos de Habilitação. O licitante credenciado de acordo com o item 05 poderá elaborar a 

referida declaração no início da sessão. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
8.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, com folhas numeradas e 

rubricadas, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo 
representante legal do licitante. 
 

8.2  A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 
a) Razão Social e CNPJ/CPF, endereço, número de telefone/fax; 
b) Número do Processo Licitatório e do Pregão; 

c) Descrição do objeto da presente licitação. A descrição das características de cada item deverá 
atender ao disposto no Anexo I (Especificações Técnicas), informando a respectiva quantidade de 

cada LOTE ofertado, aos quais ficará vinculada.  
d) "ESPECIFICAR o valor percentual máximo do preço da remuneração pelos serviços prestados 
sobre eventual benefício econômico efetivamente recebido pelo Município; 

e) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos 
envelopes. 

 
8.3 Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 

8.4 Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos com embalagens, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas 

que incidam sobre a execução do objeto. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam 
discriminados em separado. 
 

8.5 Para fins de agilização dos trabalhos do(a) Pregoeiro(a) e da Equipe de Apoio, solicita-se de 
cada participante deste certame que apresente dentro do seu envelope de proposta de preços, em 
conjunto com a sua proposta de preços impressa e devidamente datada e assinada, um 

CD-ROM contendo o arquivo da aludida proposta, no formato Word ou Excel. 
 

8.6 A proposta de preços constante do CD-ROM apresentado não substitui sob hipótese alguma a 
proposta impressa e apresentada tal como disposto no item 8.1 deste edital. 
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8.7 A falta de apresentação do CD-ROM disposto nos itens 8.6 e 8.7 deste edital, por si só, não 
acarretará a desclassificação do licitante. 

 
8.8 Prevalecerá, em casos de divergência entre a proposta de preços impressa e a proposta 
contida no CD-ROM, a proposta de preços impressa. 

 
8.9 O licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 
10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 

no contrato e das demais cominações legais. 
 

8.11 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. 
 
8.11.1. Será desclassificada a PROPOSTA que: 

a) Deixar de atender a quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente 
apresentação; 
b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 

c) Apresentar desconto ou valor manifestamente inexequível; 
d) Apresentar desconto ou valor simbólico ou de valor zero. 
e) Apresentar valor manifestamente superior ao informado no Termo de Referência, obtido 

mediante pesquisa de mercado. 
 

 
9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

9.1 Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 
reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial. 

As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pelo(a) Pregoeiro(a) 
e/ou pela Equipe de Apoio, a partir do original, até às 12 horas do dia útil anterior à data marcada 
para sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas e a 

documentação. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo. 
 
9.2 Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 

reprográficas dispensam a necessidade de autenticações. 
 

9.3 Para habilitação, serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 
 
9.3.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
9.3.1.01. Registro Comercial, no caso de empresa individual; (inciso II ou III ou IV ou V art. 28 lei 8.666/93) 

9.3.1.02.Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se  
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; (inciso II ou III ou IV ou V art. 28 lei 8.666/93) 

9.3.1.03. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
Diretoria em exercício; (inciso II ou III ou IV ou V art. 28 lei 8.666/93) 
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9.3.1.04. Copia do CPF e RG dos sócios e seus respectivos representantes (inciso I art. 28 e Inciso 1 art 29 lei 

8.666/93); 

9.3.1.05. Alvará de Funcionamento (inciso II  art. 29 lei 8.666/93). 

9.3.1.06. Prova de registro junto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB do(s) advogado(s) que 
responsabilizar-se-ão pela execução do objeto do certame. 
 
9.3.2 RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA  
 

9.3.2.01.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de acordo com a 
IN/SRF/200/02. (inciso I art. 29 lei 8.666/93). 
9.3.2.02.Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Débitos de Tributos e Certidão 

quando a Divida Ativa da União) (inciso III  art. 29 lei 8.666/93), Certidão Negativa de Débito - CND- 
emitida pelo INSS(Lei 8.212/91), devidamente atualizado(inciso IV  art. 29 lei 8.666/93. 

9.3.2.03. Certidão Negativa de Débitos e ou de regularidade Estadual de acordo com o disposto no art. 29, 

inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade; 
9.3.2.04. Certidão Negativa de Débitos e ou de regularidade Municipal da sede da licitante de acordo com o 

disposto no art. 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade. 
9.3.2.05. Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme 

alínea “a” do art. 27 da Lei nº 8.036/90, devidamente atualizado (inciso IV  art. 29 lei 8.666/93). 
9.3.2.06. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas – CNDT, nos termos do Titulo VII-A da 
consolidação das Lei do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, em 

cumprimento á Lei 12.440/2011 e á Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. (inciso IVart. 29 lei 8.666/93). 
 
9.3.3 – RELATIVO Á QUALIFICAÇÃO TECNICA E ECONOMICA 

 
9.3.3.01. Certidão negativa de falência ou concordata expedida dentro de um prazo máximo de 30 

(trinta) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de habilitação, pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento, e 
referente aos processos distribuídos pelo sistema de Processo Judicial Eletrônicos - PJE da sede da 

licitante de seu domicílio emitida de 1º e 2º grau da PJE; 
 

9.3.3.02. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, com os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário 
devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que comprovem a situação financeira da 

empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) 
meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 

 
a) Somente as empresas que ainda não completaram seu primeiro exercício fiscal poderão 

comprovar sua capacidade econômico-financeira através de balancetes mensais, 
conforme o disposto na Lei Federal nº 8.541/92. 

 
b) A comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante será demonstrada com 

base na Demonstração de índice de liquidez geral e liquidez corrente maior ou igual a 

1,00 (um), utilizando-se as seguintes fórmulas: 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Liquidez Geral = ------------------------------------------------------------  

> ou  = 1,0. 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

mailto:cpl.granito@gmail.com


ESTADO DE PERNAMBUCO 

PODER EXECUTIVO 
MUNICIPIO DE GRANITO 

 

 

Email: cpl.granito@gmail.com 
Processo Licitatório n.º 015/2018 
Pregão Presencial n.º 007/2018 

Ativo Circulante 
Liquidez Corrente = ----------------------------- > ou =  1,0. 

Passivo Circulante 

 

9.3.3.02.1. As exigências dos itens e subitens, acima deverão ser atendida também pelas Micros 
e Pequenas Empresas, ainda que optantes ou inscritas no SIMPLES. 

 
9.3.3.02.2. Ficam dispensadas da apresentação do balanço patrimonial, as empresas constituídas a 

menos de um ano, que não encerraram seu primeiro exercício social. 
 

9.3.3.03. Disponibilização de Equipe multidisciplinar, composta de profissionais especialistas, de 
nível superior, conforme Projeto Básico, para a realização dos serviços, cuja habilitação e 

capacidade deverão ser comprovadas por meio de apresentação de diplomas, currículos e 
certificados, de profissionais autônomo vinculados ao licitante que possua experiência na área 

tributária e/ou título de pós-graduação, mestrado ou doutorado, sendo apresentada uma relação 
da equipe disponível e anexado as comprovações pertinentes. 
 

9.3.3.04. Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público, ou por órgão(s) da 
Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, Municípios ou Distrito Federal, 

devidamente registrado(s) junto Conselho competente, indicando que o licitante possui, em seu 
quadro técnico, profissional que tenha e ou esteja executado serviços com características 
semelhantes a da presente licitação, com apresentação mediante a apresentação do respectivo 

contrato acompanhado de nota fiscal e ou empenho. 
 
9.3.3.04.1 - O atestado deve conter informações do seu emitente como telefone e endereço, de 

forma que este município possa fazer contato para verificar sua autenticidade se for necessário. 
No caso de atestado emitido por empresa privada o atestado deve conter firma reconhecida em 

cartório no local de sua emissão. O Atestado deve indicar ainda o endereço completo, CNPJ, Razão 
Social, telefone e estar impresso em papel timbrado da pessoa jurídica de direito Público ou 
Privado. O atestado de capacidade técnica terá prazo de validade indeterminado, salvo quando no 

mesmo estiver explicita sua validade 
 

9.3.4 RELATIVOS À DECLARAÇÕES/AUTORIZAÇÃO 
 
9.3.3.01. Declaração de inexistência de fator Impeditivo da habilitação, apresentada em papel 

timbrado da empresa, firmada pelo responsável legal, Anexo II deste Edital. 
 
9.3.3.02. Declaração de Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da C.F., conforme 

Anexo do Dec. 4358/02 – Art.27, Inciso V, da Lei 8.666/93. 
 

9.4 Todos os documentos exigidos no item 9.3 deverão constar no envelope de habilitação. 
 
9.5 Os documentos referenciados no item 9.3.1.01 a 9.3.1.03, não precisarão constar do envelope 

“Habilitação” se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão, desde que 
estejam em atendimento ao item 9.1 deste edital. 

 
9.6 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 
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9.7 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa (LC 147/2014). 
 

9.8 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.7, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 
10.1 No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame. 
 

10.2 Finalizado o credenciamento, não será mais admitido nenhum licitante ao certame. 
 

10.3 Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao(à) Pregoeiro(a) a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a Proposta de Preços 
(ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº 02). 

 
10.4 O(A) Pregoeiro(a) examinará, com auxílio da Equipe de Apoio, a aceitabilidade do menor 
preço e a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo 

motivadamente a respeito. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
c) Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexeqüível. 

 
10.5 Durante os trabalhos de julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá suspender a reunião 

para promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de imediato. 
 
10.6 Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de "MENOR PREÇO, 

tendo como critério de julgamento o valor percentual sobre o êxito eventualmente obtido" por 
LOTE. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 
a) Seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquele; 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na letra anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No 
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 

do número de licitantes; 
c) No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da 

seqüência de lances, com a participação de todas as licitantes. 
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10.7 O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 

ordem decrescente de valor. 
 
10.8 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observados os critérios de redução mínima a serem estipulados durante o 
transcorrer da fase de lances pelo(a) Pregoeiro(a). 

 
10.9 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. O(A) Pregoeiro(a) fará, então, a classificação das propostas 

dos licitantes que efetuarem lances ou não, na ordem crescente dos valores. 
 
10.10 Encerrada a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) verificará a existência de direito de 

preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na forma dos 
artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, adotando-se os procedimentos a 

seguir delineados. 
a) Os benefícios referidos no Art. 48 da Lei Complementar 147/2014, poderão 
justificadamente estabelecer a prioridade de contratação para as microempresa e empresas 

de pequeno porte nos itens de contratação cujo o valor seja de até 80.000,00 (oitenta mil 
reais), por item. Estes benefícios também estabelece a prioridade de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regional, até o limite de 10% 
do melhor preço valido, sendo este percentual sobre as propostas bem classificadas e 5% 
(cinco por cento) no caso do item do pregão superior ao melhor preço. 

 
10.10.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte conforme estabelecido na Lei Complementar 

147/2014, quanto ao empate ficto. 
 

10.10.2 Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regional, até o limite de 10% do melhor preço valido, sendo este 

percentual sobre as propostas bem classificadas e 5% (cinco por cento) no caso do item do 
pregão superior ao melhor preço. 

 
10.10.3 Verificado o empate na forma do item 10.10.2, a Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela até então de 

menor valor, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 

10.10.4 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão. 

 
10.10.5 Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma 
do item 10.10.3 deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 

na hipótese do item 10.10.2 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito. 

 
10.10.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.10.2 deste Edital, será 
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

 
10.10.7 Na hipótese da não-contratação de micro ou pequenas empresas nos termos previstos nos 
subitens 10.10.3 e 10.10.4, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

de menor preço. 
 

10.11 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, constante 
do processo. 

 
10.12 O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à 
redução do preço. 

 
10.13 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 
 
10.14 A verificação da habilitação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a). 

10.14.01 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor 

proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 
 
10.14.02 – A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular 

perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, a comprovação de que atende às exigências do edital 
quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira e declaraçoes; 

 
10.14.03 – Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

edital e seus anexos, a proposta será desclassificada; 
 
10.14.04 – Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 

vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja 
formalizada a assinatura da ata pela licitante vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias 

correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, 
serão destruídos; 
 

10.15 Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 
será habilitado e declarado vencedor do LOTE. 

 
10.16 Se a oferta não for aceitável, ou ainda, desatender às exigências para a habilitação, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor do LOTE. 

 
11.  DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 02 (dois) dias 

mailto:cpl.granito@gmail.com


ESTADO DE PERNAMBUCO 

PODER EXECUTIVO 
MUNICIPIO DE GRANITO 

 

 

Email: cpl.granito@gmail.com 
Processo Licitatório n.º 015/2018 
Pregão Presencial n.º 007/2018 

consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 
 
11.2 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor e 
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

 
11.3 Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 

 
11.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 

 
11.5 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.6 A adjudicação será feita por LOTE. 

 
 

 
12. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

12.1 O objeto deste Pregão deverá ser iniciado no prazo máximo de no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis após o recebimento, por parte do contratado, de cada competente ORDEM DE SERVIÇO 
expedida pela própria Prefeitura. Os serviços serão executados nas dependências da licitante e 

junto ao setor de tributos, e será dado total e irrestrito acesso aos técnicos responsáveis pelo 
assessoramento, semanalmente presencialmente e todos os dias da semana através de consultas 

por email, telefones e ou outros contatos moveis, para esclarecimentos necessários. 
 
12.2 O objeto de que trata o presente Edital será recebido: 

 
a) provisoriamente, pelo responsável pelo Setor competente do Município, sendo lavrado Termo 

de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do 
inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
b) definitivamente, após a recepção técnica efetuada pelo responsável pelo Setor competente 

do Município, na qual deverá ser averiguado se o objeto apresentado/executado foi cumprido de 
acordo com o solicitado, em perfeitas condições, oportunidade em que deverá ser lavrado Termo 

Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto 
na alínea “b” do inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

12.4 Após o efetivo recebimento do crédito pelo Município será emitida nota fiscais separadas para 
cada lote licitado, conforme a o tributo especifico sobre o êxito eventualmente obtido. 

 
12.5 Todas as despesas relativas ao objeto, tais como despesas de deslocamento, honorários, 

estada, alimentação, impostos, custas em geral, correrão às custas exclusivamente do licitante 
vencedor. 
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13. DO PAGAMENTO 
 

13.1 O valor percentual máximo do preço da remuneração pelos serviços prestados será de 20% 
(vinte por cento) sobre eventual benefício econômico efetivamente recebido pelo Município, que 
em todo caso ficará limitado ao valor em pecúnia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que for 

menor, cujo pagamento somente será realizado após o efetivo recebimento do crédito pelo 
Município, no prazo de até 15 (quinze) dias do recebimento. 

 
13.2 – A remuneração esta condicionada estritamente ao fato de o benefício econômico 
estimado vier a se concretizar e somente após a homologação pela autoridade tributária 

competente ou após decisão judicial transitada em julgado, sendo comprovado através de DAM 
(Documento de Arrecadação Municipal) ou depósito efetuado em conta corrente do município, 
após a apresentação do Relatório de Atividades e de Resultados, mediante a apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente.. 
 

13.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada que esteja em débito 
para com a Administração, na qual deverá apresentar juntamente com a nota fiscal as certidões 
Receita Federal, Tributos Municipais, FGTS, CNDT, e não poderá ser efetuado pagamento 

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido 
imposta como penalidade. 

 
14. DAS PENALIDADES 
 

14.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e 
comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão 

aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 
 

I - advertência; 
 
II - multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no SERVIÇO, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global, 
por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues; 

b) pela recusa em realizar o SERVIÇO, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem(ns); 
c) pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto fornecido, a contar do 

segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia 
decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituídos/corrigidos; 

d) pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no SERVIÇO, entendendo-se como recusa o 
SERVIÇO não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) 
do valor do SERVIÇO rejeitado; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor 
contratado, para cada evento; 

 
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir o Contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no LOTE anterior. 

 
14.2 Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
14.3 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
 
14.4 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias 

alusivas às multas ou efetuar sua cobrança por qualquer forma prevista em lei. 
 

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 
15.1. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas a Pregoeiro Oficial, encaminhadas por 

escrito e protocoladas exclusivamente no Setor de Protocolo da Prefeitura de Granito-PE, com sede 
na Av. Jose Saraiva Xavier, 90 Centro Granito-PE CEP 56.160-000. 
15.2. Não serão aceitas impugnações através de telegrama, e-mail, fax ou similares. 

15.3. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital do Pregão a licitante que não o fizer em 
até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, nos termos do 

art. 41 § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 
15.4. Informações relativas a presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, de acordo 
com seu teor: 

 
a) QUESTÕES TÉCNICAS ou JURÍDICAS: deverão ser formuladas por escrito e dirigidas a Pregoeiro 

e protocoladas exclusivamente no Setor de Protocolo da Prefeitura de Granito-PE, com sede na Av. 
Jose Saraiva Xavier, 90 Centro Granito-PE CEP 56.160-000. 
 

15.5. Outras questões ou dúvidas, ao Pregoeiro e a equipe de apoio estarão disponíveis para 
atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, no endereço constante neste Edital ou pelo 
Fone: 87 38801156. 

15.6. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, bem como responder as questões 
formuladas pelos licitantes no prazo de vinte e quatro horas. 

15.7. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, qualquer pessoa que não 
se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, apontando 
as falhas e irregularidades que o viciaram, cabendo a Administração decidir sobre a impugnação. 

15.8. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

15.9. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame, desde que a alteração proferida implique em alteração substancial da proposta. 
 

 
16-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16.1 Caso o adjudicatário não compareça para assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocado dentro do prazo de 
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validade de sua proposta, não apresentar situação regular, o Município poderá convocar, para 
substituir o licitante vencedor, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 

em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor 
preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, 
ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público. 

 
16.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam 
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

16.3 O resultado do presente certame será divulgado no átrio da Prefeitura. 
16.4 Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na Sala do(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio (sala da Comissão 

Permanente de Licitação), localizada na sede da Prefeitura do Município. 
 

16.5 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 

16.6 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a). 
 

16.7 O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação 
apresentadas na licitação. 
  

16.8 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Granito, Estado de Pernambuco. 
 

16.9 O Edital poderá ser adquirido, sem ônus, na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
da MUNICÍPIO DE GRANITO de Granito (PE), local onde serão prestados todos os esclarecimentos 

solicitados pelos interessados neste Pregão, estando o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio 
disponíveis para atendimento nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da MUNICÍPIO DE 
GRANITO, e ou no site: granito.pe.gov.br. 

 
Granito (PE), 23 de Maio de 2018. 

 
FRANCISCO DUARTE GABRIEL 

Pregoeiro do Município 
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Processo Licitatório nº 015/2018 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº007/2018 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

PROJETO BÁSICO 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 

PROJETO BÁSICO - MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 

 
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS 
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS POR INSTITUIÇÕES: BANCÁRIAS, COMPANHIA ELETRICIDADE E DE TELEFONIA 

AO MUNICÍPIO DE GRANITO PE. 
 
01 – OBJETO: 

 
1.1 -  Este memorial destina-se a fornecer informações técnicas pormenorizadas para CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE 

ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, 
COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS POR INSTITUIÇÕES: BANCÁRIAS, 

COMPANHIA ELETRICIDADE E DE TELEFONIA AO MUNICÍPIO DE GRANITO-PE, serviço de apoio, desde todo o procedimento fiscal, 
envolvendo levantar créditos tributários, auditoria fiscal, enquadramento legal, cálculo dos encargos legais, cálculo de atualização 
monetária apuração total e cobrança do débito até a última instância de qualquer juízo ou tribunal, caso seja necessário, conforme 

condições constantes neste instrumento, conforme especificações descritas no memorial descritivo abaixo. 
 
1.2 - Os serviços serão executados durante o exercício de atual, podendo ser prorrogado por período até 48 meses, para os 

exercícios seguintes conforme a Lei 8.666/93 art 57, Inciso II (Redação da Lei nº 9.648/98).  

 
1.3 - Tipo de Licitação: "MENOR PREÇO, tendo como critério de julgamento o valor percentual sobre o êxito eventualmente 

obtido" 

 
02 – JUSTIFICATIVA 

 
2.1. A Secretaria de Finanças/ setor de tributos do município necessita contratar empresa do ramo para prestar Assessoria e Consultoria 
Técnica, com experiência na área fiscal e tributária da administração pública, pelas limitações do seu quadro de pessoal e de apoio 
físico-material. 

 
2.2. Infelizmente com a queda na arrecadação, o aumento das despesas e com o quadro deficiente de mão de obra qualificada é 
necessário recorrer à mão de obra não pertencentes ao quadro de funcionários efetivos e temporários. 
 

2.3. Visando a identificar e receber administrativamente e também judicialmente, considerando que este setor de tributos não dispõe 
de equipe com essa especialidade, já que o setor possui um contingente de recursos humanos reduzido, mas que conseguiu verificar a 
ausência de recolhimento de ISSQN por quem explora essas atividades no município, desde sua instalação no Município de Granito 
(PE), considerando ainda que não dispomos de conhecimento técnico, especialmente em identificar a base de cálculo da incidência do 

tributo sobre os serviços prestados pela instituição financeira e concessionárias de Telefonia e energia elétrica, além do risco de 
recuperação de crédito a menor ou de anulação de crédito tributário. 
 

2.4. Assim, tendo em vista o não recolhimento do ISSQN pelas empresas e instituição financeira, e que existe créditos tributários a 
serem recuperados pela municipalidade, pois nunca este tributo devido foi recolhido aos cofres públicos. 
 
2.5. Vale referir que a contratação será para serviço que não se enquadram, pela sua natureza, dentre os trabalhos rotineiramente 

prestados pelo corpo permanente. 
  
2.6. Dessa forma, ainda que existente o cargo de Procurador Municipal, o ente poderá contratar serviços especializados para assessorar 

temporariamente o departamento de tributos e a procuradoria do município no caso de dificuldade na arrecadação de impostos. 
 
2.7. Considerando que o serviço de consultoria tributária se enquadra como “serviço comum”, logo a utilização da modalidade pregão 
além de obrigatória, nos termos da Lei nº 1.520/2002, é a opção mais adequada, célere e de menor custo para a Administração. 

 
2.8. Ressaltando que comum, não significa necessariamente considerar o serviço desprovido de complexidade, mas tão somente 
passível de pronta identificação a partir de especificações usuais. 
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03 - CONDIÇÕES GERAIS 
03.1. DETALHAMENTO GERAL DO OBJETO POR LOTE: 
 

LOTE DESCRIÇÃO 

1.0 
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS 
POR INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS  E FINANCEIRAS, ESTABELECIDAS DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANITO PE. 

2.0 
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS 
POR EMPRESA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTABELECIDAS DO ÂMBITO E FORA DO MUNICÍPIO DE GRANITO. 

3.0 
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS 
POR EMPRESAS DE TELEFONIA, ESTABELECIDAS DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANITO. 

 
3.2 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO: 

3.2.1. Consultoria Tributária Especializada junto à Secretaria de Finanças; 
3.2.2. Consultoria Tributária Especializada junto ao Setor de Tributos; 
3.2.3. Consultoria durante a execução do levantamento cadastral; 
3.2.4. Consultoria na elaboração de planilhas, com aplicação dos índices legais, nos termos da legislação tributária; 

3.2.5. Consultoria na análise de encargos legais, nos termos da legislação tributária; 
3.2.6. Consultoria na análise das informações fornecidas pelos contribuintes; 
3.2.7. Consultoria no Procedimento Administrativo Fiscal e Jurídico tributário; 

3.2.8. E, apoio, nos âmbitos judicial e extrajudicial, durante todo o procedimento fiscal, até a última instância de qualquer juízo ou 
tribunal. 
 
 

3.3 – ESPECIFICAÇÕES: 

 
3.3.1. O presente Contrato subordina-se ao regime de execução de empreitada por preço global, sendo dele decorrentes as seguintes 

obrigações: 
 
I – DA CONTRATADA: 

 
a) Responsabilidade pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução 

do Contrato, não excluindo ou reduzindo à responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE; 
b) Responsabilidade pelo pessoal empregado nos serviços, o qual não terá, com o CONTRATANTE, nenhum vínculo empregatício, bem 

como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato, e pelo cumprimento das 
normas de higiene e segurança do trabalho; 
c) Substituição de qualquer empregado que a juízo do CONTRATANTE seja inconveniente ou incompetente na execução do serviço; 

d) Atuação durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com suas obrigações, de todas as condições de habilitação e 
qualificação, exigidas na licitação, bem como arcar com as despesas decorrentes das obrigações assumidas; 

e) Manutenção permanente, na direção do serviço, de um profissional qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a 
toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação do CONTRATANTE, que fica 

dispensada de declinar os motivos determinantes dessa decisão. 
f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários do objeto até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial do contrato, observadas as condições definidas no § 1º, do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

g) Manter permanentemente equipe técnica indicada em sua proposta que assuma perante a fiscalização do CONTRATANTE a 
responsabilidade técnica e legal dos serviços, até a entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer 
determinação de emergência que se torne necessária. 

h) Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora normal de expediente, prestando todas as 
informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa. 

I) O contrato a propositura de ação judicial para recebimento dos créditos e acompanhamento será até trânsito em julgado. 
 

II – DO CONTRATANTE: 
 

a) Facilitar o acesso da Contratada, às instalações e documentações necessárias para a boa execução dos serviços contratados; 
b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições pactuadas no presente termo. Parágrafo único. É obrigação comum o 

cumprimento dos prazos fixados neste instrumento. 
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4-  DO PRAZO 

 
4.1 – O prazo para a contratação objeto da presente licitação será por 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato, 
podendo tal prazo ser prorrogado consoante art.57, inciso II da Lei 8.666/93. 

 
5 -  DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
5.1 – As despesas decorrentes com a prestação dos serviços relacionados no item 1 acima, serão atendidas mediante recursos 

oriundos  da seguintes Dotações Orçamentárias: 

Órgão: SECRETARIA DE ADM E FINANCAS GESTAO E CONTROLE INTERNO 
Entidade/Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS 
Funcionais: 04 123 5001 2012 0000 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização e Tributos 
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 Outros serviços de terceiros - Pessoa Física e 3.3.90.39.00 Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica 

 
5.2. E no próximo exercício, à conta da dotação orçamentária prevista para atender a despesas de mesma natureza, 

tudo nos termos da Lei nº 4.320/64. 
 

 
6 – REGIME DE CONTRATAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

 
6.1 – A presente contratação é celebrada na forma de execução indireta, em regime de percentual do valor arrecadado. 
 

6.2 - "O valor percentual máximo do preço da remuneração pelos serviços prestados será de 20% (vinte por cento) sobre 
eventual benefício econômico efetivamente recebido pelo Município, que em todo caso ficará limitado ao valor em pecúnia de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que for menor, cujo pagamento somente será realizado após o efetivo recebimento do 

crédito pelo Município, no prazo de até 15 (quinze) dias do recebimento." 
 

6.3 – A remuneração esta condicionada estritamente ao fato de o benefício econômico estimado vier a se concretizar e 
somente após a homologação pela autoridade tributária competente ou após decisão judicial transitada em julgado, sendo 

comprovado através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) ou depósito efetuado em conta corrente do município, 
após a apresentação do Relatório de Atividades e de Resultados, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada pelo setor competente. 

 
6.4 – Os pagamentos ficam condicionados à apresentação dos seguintes documentos: 

 

I – Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

II – Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

III – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em seu art. 195, § 3º; 

IV – Certidão de Regularidade com o FGTS (CRF) 

V – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

 

 

 
7 – ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 
7.1. A licitação será realizada pelo menor valor, sendo considerado o vencedor aquele interessado que ofertar o menor percentual a ser 

pago à titulo de percentual referente a remuneração, considerando o benefício, ou melhor, o valor recuperado, seja 
administrativamente ou judicialmente. 

 
7.2.  A licitação será realizada pelo menor percentual, sendo considerado o vencedor aquele interessado que ofertar o menor 

percentual a ser pago à titulo de honorários, considerando o benefício, o valor efetivamente recuperado, seja administrativamente ou 
judicialmente, onde o percentual máximo é de 20% (vinte por cento). 

 

7.3.- O valor estimado que o Municipio se propõe a pagar pelo objeto ora licitado - Valor de Referência -, corresponde à R$ 
0,20(centavos) por cada real R$ 1,00 (um) recuperado, (Os serviços serão remunerados com base no êxito obtido na aprovação dos 

pleitos e no conseqüente recebimento dos valores apurados), conforme os lotes abaixo. 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID 

QUANT 
estimada 

VALOR VALOR TOTAL  

UNITÁRIO GLOBAL  
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1.0 

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA 
ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E 

RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 
DEVIDOS POR INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS  E 

FINANCEIRAS, ESTABELECIDAS DO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE GRANITO PE. 

VERBA 200.000,00 20% *30.000,00  

2.0 

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA 
ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E 

RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 
DEVIDOS POR EMPRESA DE CONCESSIONÁRIA DE 
ENERGIA ELÉTRICA, ESTABELECIDAS DO ÂMBITO E 

FORA DO MUNICÍPIO DE GRANITO. 

VERBA 200.000,00 20% *30.000,00 

 

3.0 

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA 
ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E 

RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 
DEVIDOS POR EMPRESAS DE TELEFONIA, 

ESTABELECIDAS DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
GRANITO. 

VERBA 200.000,00 20% *30.000,00 

 

* O valor percentual máximo do preço da remuneração pelos serviços prestados será de 20% (vinte por cento) sobre eventual benefício 
econômico efetivamente recebido pelo Município, que em todo caso ficará limitado ao valor em pecúnia de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), o que for menor. 
 
7.3. Encontram-se inclusos no valor supra mencionados todos os custos necessários a prestação dos serviços contratados. 

 

7.4. Os valores estimados refere-se a uma estimativa de valores tendo em vista o não recolhimento do ISSQN pelas empresas 

concessionárias de Telefonia e energia elétrica de torres instaladas no município e instituição financeira, e que existe créditos tributários 
a serem recuperados pela municipalidade, pois nunca este tributo devido foi recolhido aos cofres públicos, mas que não refletem fato 
concreto, já que será levantando esses valores pelo escritório de advocacia que se sagrar vencedor, podendo esses valores serem 
menores e ou maiores. 

 
8. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
8.1 - A Contratada será responsável pela qualidade técnica dos serviços de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização e a 

Legislação pertinente. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA / EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

9.1 – Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA com o fornecimento de toda a mão-de-obra e demais despesas 

necessárias à execução do objeto, sendo permitida a subcontratação parcial dos serviços necessários ao cumprimento do objeto 
contratado, desde que previamente aprovada pela Administração. 
 

9.2 – A contratada deverá comprovar a execução dos serviços subcontratados e arcar com os encargos de qualquer natureza deles 

decorrentes. 
 

9.3 – A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
10-LOCAL ONDE OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS 

 

Os serviços serão executados nas dependências da licitante e junto ao setor de tributos que compõem o patrimônio da edilidade, e 
será dado total e irrestrito acesso aos técnicos responsáveis pelo assessoramento, semanalmente presencialmente e todos os dias da 
semana através de consultas por email, telefones e ou outros contatos moveis, para esclarecimentos necessários. 

 

11. DOS ACOMPANHAMENTOS DO ASSESSOR, CONSULTOR E ASSISTENTE TÉCNICO: 
 
Execução de serviços de Assistência Técnica especializada de consultoria contratação da prestação de serviços profissionais 

técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa municipal, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO;  

 
12. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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A execução dos serviços será fiscalizada pelo Prefeito Municipal ou por quem este indicar, que anotará em livro próprio os 
acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa da 
contratada em saná-las no prazo superior a 48 horas. 

A recusa injustificada em sanar falhas identificadas, bem como a não execução dos serviços contratados no todo ou em parte, e ainda o 
descumprimento de cláusulas contratuais será objeto de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor global do contrato. O 
contratante, através da fiscalização, poderá exigir, a qualquer tempo, substituição de empregado da Contratada. A fiscalização se 

reserva no direito de determinar refazer os serviços mal executados, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro por parte da 
Contratante. 
Será obrigatória cláusula contratual que exija a comunicação por escrito ao chefe do Poder Legislativo das eventuais falhas ocorridas na 
execução orçamentária, sob pena dos eventuais prejuízos causados a administração serem imputados à empresa ou profissional 

responsável pelo controle.   
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MUNICÍPIO DE GRANITO (PE) 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº007/2018 

 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 
 

 
AO 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
Ref.: PREGÃO Nº007/2018 
 

 
Prezados Senhores, 

 

 

 

____________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

______________________, com sede na Rua 

______________________________ CEP __________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr____________________________________, Declara, para todos os 

fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 

qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do 

artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n. 11.666, de 21 de Fevereiro de 

1993, e suas alterações, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 
 

Granito (PE), __ de ________ de 2018. 

 
 

_____________________________________ 

Nome do Licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº007/2018 
 
 

 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
 

 
AO 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

Ref.: PREGÃO Nº007/2018 
 

 
 
Prezados Senhores, 

 
Pela presente, declaramos, para os fins legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno 

Porte, nos termos da legislação vigente, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos 
incisos do § 4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/06 e 147/2014, e, para efeito do 
cumprimento ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da lei federal nº 10.520/2002, sob as 

penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste 
Edital. 
 

(  ) – há regularidade fazendária. 
(  ) – não há regularidade fazendária. 

 
Granito (PE), __ de ________ de 2018. 

 

 
_____________________________________ 

Nome do Licitante 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 
 
Processo Licitatório nº 015/2018 

Pregão (presencial) nº007/2018 

CONTRATO N° ____/2018 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHISTA 

TECNICO AUXILIAR, QUE FIRMAM, DE UM LADO, A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO E, DE OUTRO LADO, A 

EMPRESA. 

 

 

O Município de Granito, Estado de Pernambuco, com sede na Av. Jose Saraiva Xavier, 90, Centro, 

Granito-PE, inscrita no CNPJ sob nº xxxxx ( cada fundo com seu CNPJ) , doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Sr. JOAO BOSCO LACERDA DE 

ALENCAR brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº xxxxx, inscrito no CPF/MF sob nº 

xxxx, residente e domiciliado na Av. Jose Saraiva Xavier, xxxx Centro Granito-PE CEP: 56.160-000, e 

xxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, com sede à xxxxx nº xxx centro cidade de xxxxxxx-

PE, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por seu titular, o Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxx, Brasileiro, xxxxxx, Portador do CPF nº xxxxxxxxxxxxx e da Identidade Civil RG Nº 

xxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato, em atenção aos princípios da 

Administração Pública e as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, além dos termos do Processo Licitatório 

nº 015/2018, Pregão Presencial nº 007/2018, o fazendo de acordo com as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA 

ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER 

CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS POR INSTITUIÇÕES: BANCÁRIAS, 

COMPANHIA ELETRICIDADE E DE TELEFONIA AO MUNICÍPIO DE GRANITO-PE, conforme 

projeto básico (Anexo I). 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 

Pela execução dos serviços, conforme proposta de preços apresentada nos autos do Processo Licitatório nº 

015/2018, homologado e adjudicado à CONTRATADA, a CONTRATANTE pagará o valor global de R$ 

xxxx (xxxxx). O valor percentual máximo do preço da remuneração pelos serviços prestados será de XX% 

(XXXX por cento) sobre eventual benefício econômico efetivamente recebido pelo Município, que em todo 

caso ficará limitado ao valor em pecúnia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que for menor, cujo pagamento 

somente será realizado após o efetivo recebimento do crédito pelo Município, no prazo de até 15 (quinze) 

dias do recebimento. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

A prestação de serviços terá a vigência até 12 (doze) meses, com termo inicial imediatamente após sua 

assinatura, e término de vigência, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, inciso II, da Lei Federal 

nº8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GRANITO para o exercício 2018, consubstanciando-se nas seguintes rubricas:  
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Órgão: SECRETARIA DE ADM E FINANCAS GESTAO E CONTROLE INTERNO 

Entidade/Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS 

Funcionais: 04 123 5001 2012 0000 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização e Tributos 

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 

 

5.1 O valor percentual máximo do preço da remuneração pelos serviços prestados será de 20% (vinte por 

cento) sobre eventual benefício econômico efetivamente recebido pelo Município, que em todo caso ficará 

limitado ao valor em pecúnia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que for menor, cujo pagamento somente 

será realizado após o efetivo recebimento do crédito pelo Município, no prazo de até 15 (quinze) dias do 

recebimento. 

 

5.2 – A remuneração esta condicionada estritamente ao fato de o benefício econômico estimado vier a se 

concretizar e somente após a homologação pela autoridade tributária competente ou após decisão judicial 

transitada em julgado, sendo comprovado através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) ou 

depósito efetuado em conta corrente do município, após a apresentação do Relatório de Atividades e de 

Resultados, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente.. 

 

5.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada que esteja em débito para com a 

Administração, na qual deverá apresentar juntamente com a nota fiscal as certidões Receita Federal, Tributos 

Municipais, FGTS, CNDT, e não poderá ser efetuado pagamento enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 

 

Subcláusula Primeira - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 

acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 

 

Subcláusula Segunda - O pagamento será feito em moeda corrente nacional através de cheque nominal com 

carimbo de cruzamento válido apenas para depósito bancário, ou através de transferência online de valores, 

preferencialmente. 

 

Subcláusula Terceira- Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

Subcláusula Quarta - A CONTRATANTE se reserva no direito de exigir da CONTRATADA, a 

comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e providenciarias e com as Fazendas Federal, Estadual 

e Municipal. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar o pagamento na data e na forma prevista no presente contrato; 

b) Permitir o livre acesso do pessoal técnico da CONTRATADA as suas dependências com o 

objetivo da execução de serviços; 

c) Proporcionar ao pessoal técnico da CONTRATADA toda assistência e as facilidades operacionais 

necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente contrato; 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato; 
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e) Notificar a CONTRATADA imediatamente, por oficio, sobre as faltas e defeitos na execução dos 

serviços; e 

f) Nomear um representante para acompanhamento e fiscalização deste contrato, nos termos do 

artigo 67, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

São obrigações do CONTRATADO: 

 

a) Responsabilidade pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de 

sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo à responsabilidade a fiscalização do 

CONTRATANTE; 

b) Responsabilidade pelo pessoal empregado nos serviços, o qual não terá, com o CONTRATANTE, 

nenhum vínculo empregatício, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução deste Contrato, e pelo cumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho; 

c) Substituição de qualquer empregado que a juízo do CONTRATANTE seja inconveniente ou incompetente 

na execução do serviço; 

d) Atuação durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com suas obrigações, de todas as 

condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, bem como arcar com as despesas decorrentes 

das obrigações assumidas; 

e) Manutenção permanente, na direção do serviço, de um profissional qualificado, obrigando-se a substituí-lo 

e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, 

mediante solicitação do CONTRATANTE, que fica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa 

decisão. 

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários do 

objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, observadas as condições definidas no § 

1º, do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

g) Manter permanentemente equipe técnica indicada em sua proposta que assuma perante a fiscalização do 

CONTRATANTE a responsabilidade técnica e legal dos serviços, até a entrega definitiva, inclusive com 

poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária. 

h) Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora normal de expediente, 

prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa. 

I) O contrato a propositura de ação judicial para recebimento dos créditos e acompanhamento será até 

trânsito em julgado. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISAO CONTRATUAL 

Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos relacionados no art. 78 da Lei nº 8.666/93, e demais 

normas legais pertinentes. 

 

Subcláusula Primeira- Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78, da 

Lei nº 8.666/93, e demais normas legais pertinentes, terá a contratada direito, exclusivamente, ao pagamento 

dos serviços corretamente executados. 

 

Subcláusula Segunda -Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78, da Lei nº 

8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados 

que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 

rescisão. 

 

 

CLÁUSULA NONA: DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste contrato, nos termos do artigo 61, parágrafo 

único, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO 

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante da CONTRATANTE, 

devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 

serviços e exercerem toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei nº 8.666/93. 

 

Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta CLÁUSULA não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidade, ou ainda resultante de imperfeições 

técnicas e vícios, na ocorrência desse, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes e propostos. 

 

Subcláusula Segunda - A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 

prestados, se considerados em desacordo ou insuficientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no artigo 65, da Lei de Licitações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inadimplência das obrigações contratuais, o CONTRATADO estará sujeito às penalidades previstas nos 

artigos 81 e 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, caso não sejam aceitas as suas justificativas. 

 

Subcláusula Primeira - O CONTRATADO, se transgredir as condições estabelecidas neste CONVITE, 

vindo, em consequência, acarretar prejuízos aos interesses da Prefeitura Municipal de Granito, se sujeitarão 

às sanções abaixo elencadas, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei Federal nº8.666/93, ressalvados 

os casos de força Julhor: 

 

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), do valor do contrato, quando o 

adjudicatário, sem justa causa, não cumprir dentro do prazo proposto, a obrigação 

assumida; 

 

b) Multa diária correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços prestados, 

depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso, sem manifestação do adjudicatário, 

ficando, desta forma, caracterizado o motivo para o cancelamento do contrato; e 

 

c) O valor da multa deverá ser recolhida no departamento de tesouraria da Prefeitura 

Municipal de Vereadores, no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar do instante do 

recebimento da comunicação. 

 

Subcláusula Segunda - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do 

contrato, poderão ainda ser aplicadas à contratada as seguintes sanções: 

 

a)  Advertência por escrito; 

 

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município dee/ou Prefeitura Municipal de Granito, pelo prazo de até 02 (dois) anos; e, 

 

c) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, inc. IV, da Lei nº 8.666/93 e demais 

normas legais pertinentes. 
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Subcláusula Terceira - Em qualquer dos casos mencionados nas subcláusulas primeira e segunda, a firma 

faltosa poderá sofrer as penalidades previstas nas alíneas “b” e “c” do subitem anterior, seguida da 

comunicação a toda Administração direta e indireta do Município de Granito-PE. 

 

Subcláusula Quarta - Antes da aplicação de qualquer penalidade à contratada será assegurada à mesma o 

direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Bodocó-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato. 

 

E, assim, por estarem de acordo com os termos do presente Instrumento, após lido e achado 

conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as cópias necessárias 

à sua execução, nos termos previstos na legislação vigente. 

  

Granito-PE,     de                         de 2018. 

 

 

_________________________________________________________ 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO 

REPRESENTANTE: JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 

 

   __________________________________________________________ 

CONTRATADA:  

REPRESENTANTE: 

CNPJ:  

 TESTEMUNHAS:  

 

1._____________________________  

NOME: 

CPF: 

 

2._____________________________  

NOME: 

CPF: 
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ANEXO – V 
MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitação 

DO MUNICÍPIO DE GRANITO DE GRANITO – PE 
Processo Licitatório nº  

Pregão nº  
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS 
MUNICIPAIS DEVIDOS POR INSTITUIÇÕES: BANCÁRIAS, COMPANHIA ELETRICIDADE E DE TELEFONIA AO MUNICÍPIO DE GRANITO-

PE, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes do ANEXO I. 

Data da Sessão: 07/06/2018 às 9h00 

PLANILHA VALORES  
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS POR INSTITUIÇÕES: BANCÁRIAS, 
COMPANHIA ELETRICIDADE E DE TELEFONIA AO MUNICÍPIO DE GRANITO-PEDO MUNICIPIO DE GRANITO. 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID 
QUANT 

estimada 

VALOR 
VALOR TOTAL 

 

PERCENTUAL 
 

     

1.0 

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA 
TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS 

MUNICIPAIS DEVIDOS POR INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS  E FINANCEIRAS, 
ESTABELECIDAS DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANITO PE. 

VERBA 200.000,00    

2.0 

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA 
TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS 

MUNICIPAIS DEVIDOS POR EMPRESA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
ESTABELECIDAS DO ÂMBITO E FORA DO MUNICÍPIO DE GRANITO. 

VERBA 200.000,00   

 

3.0 

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATERIA 
TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER CREDITOS TRIBUTÁRIOS 

MUNICIPAIS DEVIDOS POR EMPRESAS DE TELEFONIA, ESTABELECIDAS DO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE GRANITO. 

VERBA 200.000,00   

 

* O valor percentual máximo do preço da remuneração pelos serviços prestados será de 20% (vinte por cento) sobre eventual benefício 
econômico efetivamente recebido pelo Município, que em todo caso ficará limitado ao valor em pecúnia de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), o que for menor. 
Valor da proposta R$ (_____________)________________________________________ 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias    
Prazo de Entrega: Conforme Edital    
Forma de Pagamento: Conforme Edital    

 
 Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo 
com as condições estabelecidas para esta licitação e que nos preços já estão incluídos fretes, seguros e os demais encargos sociais. 

 
- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação e para esse fim fornecemos os seguintes 
dados:  
Razão Social: ------------------------------------- 
CNPJ/MF: ---------------  

Número de Inscrição Estadual( Sendo isento, informar)-------------------------------------------  
Endereço: ------------------------------------------  
Tel./Fax: ---------------  
CEP: --------------------  
Cidade: -------------------------- UF: ----------  

Banco: ------------ Agência: ------------- c/c: ----------------  
 - Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  
Nome:--------------------------------------------------------  
Endereço:-----------------------------------------------------  
CEP: ----------------- Cidade: ------------------------ UF: -------  

CPF/MF: ------------------------ Cargo/Função: ------------------  
RG nº: --------------------------- Expedido por: ------------  
Naturalidade: -------------------- Nacionalidade: -------------------------------- 
 

Local e data, 
 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

Nome/RG/CPF 
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ANEXO VI - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 
 

INTERESSADO:  

 
CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ________________________ 
 

REF.:  
 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES: CONFORME EDITAL DO PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 007/2018, NOS TERMOS 

DA Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, e, subsidiariamente, pela Lei Federal 
n° 11.666/1993, e alterações posteriores. 

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº__________/___ 

 

 
O licitante acima qualificado fica autorizado a executar os serviços conforme termo de referencia:  
 

N° DESCRIÇÃO DO LOTE QTD P. UNIT P. TOTAL 

 CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO(S) DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM 

MATERIA TRIBUTÁRIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICAS, COM VISTAS A IDENTIFICAR E RECEBER 
CREDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDOS POR INSTITUIÇÕES: 
BANCÁRIAS, COMPANHIA ELETRICIDADE E DE TELEFONIA AO MUNICÍPIO 
DE GRANITO-PEDO MUNICIPIO DE GRANITODO MUNICÍPIO 

   

 
 

VALOR TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO Nº_________ R$______  
 
NOTA DE EMPENHO Nº_______________  

 
PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 

Granito-PE, _____de______________de _______.  
 
 

___________________________  
Secretario Municipal/Gestor 
 

Fornecedor: recebido em ____/_____/_____ 
 

Assinatura e Carimbo 
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DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 
 
 
 
A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº 
_____________, sediada à Rua/Avenida ___________________nº________, Setor/Bairro 
____________________, na cidade de ________________ Estado de _______, neste ato 
representado pelo seu sócio/procurador o Senhor ___________, nacionalidade, estado civil, 
residente e domiciliado na _________, portador da Carteira de Identidade n°______ e CPF n° 
___________, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 
 
 
 

___________, em _____ de _______ 2017. 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
Carimbo do CNPJ 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

 

_____________________________________________________ (nome empresarial da licitante), 

inscrita no CNPJ nº: ______________________ com sede na 

__________________________________________________________, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr.(a) _______________________________, infra-assinado, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº _______________________________ e do CPF/MF nº 

_________________________________, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas 

da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na 

licitação, Pregão Presencial nº 015/2018 que: 

 

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de 

maneira independente por esta licitante, 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 licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 

da licitação acima mencionada, 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 licitação acima mencionada quanto a participar ou 

não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação 

do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante do Município de _________ 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. 

___________________ , _________ de _______________ de2018. 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 
Observação: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de “Proposta de Preços” e de “Documentos de 

Habilitação”. 
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