
l.trando poro o Povo
rÍ

COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL
Tomrdr de Prcçta N" ü2nídí22

Processo Àdministrativo n" 42O.4LODíü22

OBJETO: Contratação de pÍ€strção de serriçm técnicm especializador de consultorie e ass€ssoria
visando: (i) trvertrmento e constituição de receitas de n.turêzr tribuúrie diversrq inclusive:
TLF, TLI\, Hrbitese de torres de gcrrçIo eólka e rohr, IsseN de instituiç6eo finrnccirm e pootan
de rtetrdimentos bancáriog cartórios, construtoras, dentre outros; (ii) Emissão de laudos e
parecere§ tecnicos sobre grandezas elétricas (consumo, energia, potência, dentre outros) e sobre
quadro de iluminaçío pública (QIP) visrndo I repctição de indébitor decorrentes de cobranças
indevidrs (e maior) nas contis de energia elétrica de titularidade do Municípior. Anulação elou
reduç5o de vdrores referentes a cobrançes realizedos por neio de Termo de
(TOÍ).

e Inspcçío

\+efA pg ABERTLIRA: 19 de serembro de 2ül2as (D:í)h
Rr^ 7Ão sCcIAI.:
CNPJ:

CIDADE:
FONE/FÂX:
E-MATL:
PESSOA PARACONTATO:
DECLARAMOS QUE RECEBEMOS COPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO ACIMA
IDENTIFICADO.

Aos licitantes que retinÍem o Edital no Sitio do Portal da Transparência do Município de
Sucupira do Riachão - MA, solicitamos a V.S.u preencher o recibo de entrega de edital acima e
enviar para o e-mail cplpmsr@qmail.com

:)

A nÃo remessa de recibo exime a comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas
no insrumento bem como, de quaisquer infomrações adicionais.

Data: t2022

479. C'eÍúo - CEP: 6íú8ü - CNPJ: 01.61
Fo!€/6x: (9» 3553-l09wl0l9

ASSINATT]RA

Rr,â

E-mlil : prcíclturrsücuplradorl.clrr@gmrllcom
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 420.4rcN022

MENOR pREÇO GLOBAL (pOR DESCONTO).

REGÊNCIA LEGAL: Lci Fcdcrar n".t.66r9!,Lei comprcmcntrr no. r23tffi,

FONTE DE RECURSOS: PROpRIO

Lei Federal n'.1 1.598/07.

EDITAL

TOMADA DE PREÇO
No 002n022

OBIETO:

Cof,trrtrçlo de preeteção de serviçoc técnicoc espccirlizedm dc conrultoria e erscccorir
visando: (i) Levantamento e conrtituiçâo de receitas de nrÍureza tribuúria diverrar, inclucive:
TLF, TLA, Habitese de torres de geraçâo eólica e solar, IS§QN de instituições Íinanceiras e
postos de atcodimenúos bancírio+ cartóri6, Gonctrütorr8, dentre outros; (ii) Emissâo de laudos
e parGoencl técnicts gobre grendezes elétrices (consuno, energir, potêncie, dentre outror) e
sobre qurdro de públha (QIP) vi$trdo a repctilSo de indébitos decorrtrter de
cobranças indevides (n maior) nos contas de energia elétrica de titularidade do Municípios
Anulação e/ou reduçâo de valores referent$ a cobranças realizados por meio de Termo de
Ocorr€ncia e lnspoçáo (TOI), CONnORME ESPECTFICAÇÔES DO EDTTAL.

I'ATA/EORA DA SES§ÃO:
19 de setembro de2022 -09h30m

I,OCAL:
NA SEDE DA PREFEITT'RA IX} MI'NICIPIO DE §UCUPIRA DO RIACI{ÃO -MA - SALA DE LTCITAçÔES

Rua Sío José, No 479- Centro - §ucupira do Rischlo -MA

Ruâ São Jose, N. 4 Cenüo - cEP: I .612.338/0ü) I {7
Fone/tax: (99) 3553- I()9V10 I 9

E-mail : prrGturrlucuplrrdorlrchro@gDr[.com
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E,DITAL

O MUMCÍPIO DE SUCUPTRA DO RIÂCEÃo. ESTÂDO IX) MARANEÁO, pessoa juridica de direito
publico internq conr scde na Rua São José, 479 - Centro, Sucupira do Riachão - MA C.NI.J. no 01.612.33E/0001-ó7, por
intermédio dr Cosrissão Pcrmanente de Licitação nomeada pcla N" I I l/202{ do dia 0l de setcmbro dc 2022, AMSA que afim dc rçccbcr, úrir c oominar ol cnvelopcs de doclmurtação c proposlrs de emprcras que pÍtirfidcran paÍticipaÍ da
Licitação na Modalidade Tomrdr dc Prcços N." 02/2022, do tipo Mcror Prço Globe!, soô a forma de orecução indiretg
conforme disposto na Lei n.'8.ó66, de 21.6.93 e suas alteÍações subsequentes e legislação correlata e demais erigências deste
Edital.

l.l Constitui objao da presena licitação a contÍatação de empresa Contrrtrçlo dc prcst ç,Io dc s.rviçor
técnicos especielizrdos de consultoriâ c rssessorir visendo: (i) Invrntrmcnto c constitu içío de rcceitrs
dc lraurczr tribuúrir divetrrs, indusive TLf, TIá,, Erbito<c óÊ torÍo dG gcreçIo oólkr c rolrr,
ISSQN dc inrtiÍuiçõcr finrnccirrs c post8 dc ltcndimcnto! blncários, crrtófior, comtrltoÍrq, dcntrc
outro$ (ii) Enisrlo dc hudos G par€ceÍs técnicc lobrc grrudczer détricrs (cor!u.no, cncrgir, potência,
n?11?!c[tÍ6) c robrG qrtdÍo da ürnbrçtc @tcr (QIP) vn a[do r Ítpá*fe da idébiaoú d.coÍrcnt s
dc cob nçr3 ltrdavldrs (r nalor) trr! cont$ dc cncÍgL clérlcr dG titulaÍfrtrdc do Munhlploô, Arulrçlo
c/ou rcduçío de valorcs refereltes r cobrrnças realizados por mcio de Termo de Ocorrência c Intpcçío
(TOI), confofmc dirriminados c cspecificaçõcs oottstsnt.s nos Âncxo6.

2. I As despesas decorrentes do fomecimentq objetos desto licitâção, corÍeÍão pü conta do El.mênto dc lrcap6r:
\.-,3.3.90.39.00,FonúcdcReurso:PROPRIOproictdAtivftlrdc:M.129.@004.2009.m-OO.

Prcfcitun Mrnicipel

2.2 O velor totrl
e quatÍo rcair, sesscnte ê

pcrmltldo para a o sêrviço, será de Rls 10t 664,6ó (cmto c oito miL rcisccntoo c oitcrtr
se§ ccntavos reris).

VsloÍ Grtimrdo úotal: Scnl dcvido a licitrntÊ o vdor mhimo dc Rl§ 0,2167 (vintc c um, r.rscntr c rcta ccntrv6)prrr crdr RJl,00 (rn rÊâl) rccupcÍrdo cm rrzlo de ax.cuçlo do trrbllho prÊvbto no obicao, tomrndo aDmo vrtor
totd c.tiúrdo r qu.rtir dc RS llrE.ótit 6ó (ccrae a oiao [X] railomto, c oitartr c qcrtÍo raaí Iúcrtr c rab ccollvot
rceir),

1.2 A ópir dcrtc cditd c sc[! ancxoi csterio à dirposiçlo do! i cftlrtdo i s.dc dr
dc §rcqún do Riechlo - MA, ro Gsd.Írço hrtitrde ncrtc cditeL

_ 3.1 Poderão participar destâ licitaçâo quaisquer licitantÊs c,dqqü',.|"§ e húilitadas parcialmente no CadaslÍo de
Fornecedores do Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MÂ.

- . 
3 l.l As licitsntes que não estiverem cadastradas dwerfu providenciar o seu cadastÍamento e iua habititaçío parcial

no referido Cadastro até o 30 (terceiro) dia anterior à data do recebimento das proposras, previstos nos artigos 27 ; 3l da l,ei
no 8.ó66193.

3.2 Estarão impedidas de participar desta liciação:

a) Emprrsas em recupoação judicial, fal&rcia dccnlada concordrüiÍiô, inidôrrq o. quê est€jrm
ruspcnsio administrativa parâ licitar, crn qualqucr csfcra dc govcÍno;

b) Empresas consorciadas sob nenhuma forma;

Rua Seo Joé, No 479, C'ento - CEP: 6566t4«) - CNPJ: 01.61 2.33MX101 {7
Foncfax: (99) 3551- lO98/l0t 9

E-mail : pEÍêlturüucrplrrdôrlrchro@gEr[.com

PARA: 19 de seterrbro de 2022
09h30min

LOCAL: Sala da Comissão P€rmânente de Licitação da PreÊitura Municipal de Sucupira do Riaúão fifjl Rua São
No 479- C€ntro - do Risclão .MA
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c) llgresr1 cujos diraores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,d.dlB*Iyq q.a*inistruivo, 
9r1 

mci9s, selam nrncionlrioe, áp."g"a"" * *rúi". a" o.go-;;i.i*"do
do lúnicípio Suorpin do Riaçiâo - MA:

cl) Crso consotado, arnda qlue a ptsleriori tal situação, ô empresa licitante será desqualiÍicada, Íicando
esta e seus Íepresentantes incursos nas sanções previstas no art. qO da Lei no g.666/93.

d) O autor do projaq básico ou execrrtivq pessoa fisica oujuridica"

3.3 Qudqu€f manifestação em relâção à habilit ção e proposta Íica mndicionad. à afltssÍ ação de ingrumeoto

3 4 Eiclarccimcnto8 lobÍe a Licitação, agÊnas por mcio dc c{ail alüados ao cndcrêço mencionrdo no pre.âmbulo
do edital, até 05 (cinco) diss ântes dâ dalâ da iicitaçao. A cPL respondeÉ rcrp"rtiu"rnuni" 

"" ...iirr-a copias dasÍ€spostrs, scm idattiÍicrÍ §la origern, I todos que rctirarern o Edital;

. 3 5 As ef,lpÍcs.s pÍc.€nEr por mdo dcrelrcscrtantc, c6,n pod!Í_ c.IraÍa intervir nas fascs da Liciração, podcni faz&lodesde que o mesmo exiba documento que o idantifique; caso conrário ficará imp"oiaà a" ran-úesrarl e/o, responderpela mesma.

- -. 
3 6 Ncnhuma pessoa' natural or jurídica, ainda que munida por procanção, podcrá rcpresên6r ncsta licitaçâo mais

de um licitente.

4. DOS EIYVEIÍ)PES

4' l Os ênveloPes "Docümentação" € 'Proposta Comercial' deverâo ser entregues à Comissão no di4 hora c localdgl8nados no preâmbulo destê EDITAL, devidâmenrc rlistintos, indevassíveis. uúss " !4rrêda$ ú coh otr lacre erubricada no fecho cm ar rquintcs dclcÍiçõca: 

-' 
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
COMIS§ÃO Pf,RMANENTE DE LICITAÇÃO
ToMADA DE PREçOS N" mz!022
EMPRESA3

PRDFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA I'O RIACHÃO - MA
COMISSÃOPERMANENTE DE Lrcrr ÇÃo
TOMAI}Â I'E PREÇOS N. 0022022

NÍ OT

ENVELOPE N' 02

5.2 O contsrdo dos crvclopcs ?ropostr. deveÍão s€r apresentados cm pornrguês

-4'2 
Nlo hrvcndo expcdientc nl dâte mrrcodr, r reuniio seró r€slizrdr no primeiro dir útil subsequentc, âncrmr horl c locâ|, rrlvo por motivo dc for!! mior, ou qurhucr oüúÍo frtor ou Írto imprtirÍvcr;

^ 4 3 Os cnvelopes encrnrinhados a CPL, apos a daa c honirio fixado no prescnte Edial, s€Íão dcvolvidos, ainda
fcc.hrdos sos rcspcçtivos ÍwlotmtcE-

4'4 Não serão aceitos alvelopes com c9leud9s invenidos (proposta no envelope de documentos de habilitaçôo evice-versa). os quais serão automEticsmente o(cluído6 aa pre*nte lici'taçao. Também não rcrão aceitoc envelopet que ainda
não estcjam lacÍados no moínalto da requisçâo pch CpL.

5 1 Este edital está aberto às empresas que msnifestarem e atenderem às condições daerminadas e apresênurem os
documentos exigidos;

G I
dailografado or digitado ern papcl ümbrado ou an famulário côntínuo, craÍita conr clarue gír

SAo Jog!, N" 479, Centso - 656ó8{XX} -

entrelinhas;

Rua

E.mdI:
Fone./fax: (99) 3553-l09Vl0l9

0l.612.33tO00I47

crncodaq rrruras olr
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5.3 Os documentos otigidos pata habilitação pod€ÍÍo s€r apresentrdos, an original, por- meio de copias aurenticadas
poÍ ctÍtóÍio coírPctcnte, or por servidor da 8&nidstr8@ municipal, ot por prblicaso cn orgõo da ilnprensa oficial,
reservado à Comisseo PeÍman€flte de Licitação direito de e)dgir a apresentallo dàs originais, a seu-criterio.

5.4 Docuucntrdo Rchtivt i Siturcto JurÍdice:

a) Cornprovante do CcrtiÍicâdo de RegistÍo CsdÂstrsl - CRC, dortro do prazo de velidade, êípedido pela Secretaria
Municipal de Adminisüação c Hsnqsm€nto de Suorpira do Rjachaó - fuÁ" com atiüdadi pcninenre ao objeto
ota liciado, na forma do an. 34 da lei no 8.666/93.

b) Apresentar os seguintês doqm€ntos ne formo do art 28 da l,ei n t.6óó/93:

I -No caso de sociedade empresárie ou empr€ss individual de responsabilidade limitada - EIR.ELI: sto
cdlstiürtivo, c§t8ü.rto otr co[tralo rocial em ügoÍ, devidamente regisfado na funts Com€Íciâl da respcctiva
scde, acompanhado de documento comprobatório de seus administÍadores;

II - No caso de ernpeoário individual: inscÍição no Rêgistro hiblico dc Empesas Mercantis, I caÍgo da Junta
Comercial da rcspoctiva sede;

III ' úo constitutivo, estatuto ou contralo social em vigor, devidamenre registrado, em se [atando de sociedades
comerciais, g no caso de sociedades por ações, acompanhado dã documentos de eleição de seus
admini suadores;

IV- inscriçõo do ato con*inrüvq no caso de sociodades ciúq ocompenhada de prova de diraoria ern
excÍcicio;

VI - CompÍovaçiio, atualizad4 de que contém no seu objao social, atividade peninente ao ramo de atividade
conpstível com o ójsto de$r lisitação.

5.5

a)

b)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNpJ);

Prova de inscrição no cadasto dc contribuintes Estrdull ot Municipal, sc horvcr, rdaüvo ao domicilio ou sede
do licitantg patio€otc ao ramo de aciüdade c c.oapotível com o ójao contranrall

Prova de Regularidade para com o Frmdo dc Garanüa por Tempo de Fomocimetrto, mcdiantc I âpr€scntrçiio
do CRF - CeniÍicado de Reguluidade do FGTS;

São Josê, N. 479, Cenu§ - CEP: - CNPJ: 01.612.338,m01
Fone/fax: (99) 3553-l09Ei/1019

E-mtÍl : pÍrfctturrlucuplndorlrchro@gErll.com

c)

d) Quanto a Fazenda Municinal:
e I ) Certidão Negativa de Debitos, da Sede do Licianrq dentro do prazo de validade;
e2) Certidão Negativa de Dívida Aüva, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;

e) Quanto â Fazenda Estaduâl:
fl ) Cenidão Negaúva de Debitos, da Sede do Liciante, dentro do prazo de validade;
Í2) CeÍtidão N€gariva dc Divida Ativq da Sedc do Licitsnt€, deotro do prazo de validade;

I Quamo a Fazenda Publica Federal:
gl) Ccnidõo Conju . dc Dtúite Rclativç r Trihlog Fodcrais e à Dívida Arive da Unitq dcnuo do prazo

dc validade, emitida pela Sccreuria ds Roceits Fcdcral;

d DeclâÍeçlo únic€" â ser âncxada no Etrvdopa tl'01, confoÍmc modclo dc doclaraçlo ANEXO I, efi
timbrado dâ licitantc e assinaila por rcu sócio-gcrcntr.
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h) Cerridão Negativa de DÉBnOS Trabalhistas- CNDT, como prova de inoristência de debitosperante a Justiça do Trabalhq mediante a apÍe§€ílt8ção de c€Ílidão negativa nos tÊrmos do litrlo WII-A dâDAS kis do Tlúalhq rprovada pdo Decrcro- Lci n.5.45a l. dc m.io d. t.943.

5.6

a) Coridão Negaiva de Falàcia or Rccup€râção Judicitl €xpdidâ Éo Distribuidç da Scde da Licirantc €m d.anão supeÍi$ s ú0 dil3 d8 dar8 marcsda pare óerura da licitaçlo.b) Balanço patrimonial e dcmonstnções coÍtribeís (DRE) do último er<ercicio fiscrl, já exigíveis e apresentados naforma da lei, devidamente registrado na Juntâ comercial da sede da licitante, acompanhado dos termos de abertursede enceÍramento do Livro Diári o - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial ou órgão(consclhos, cartorios, orgiarizâções). -
competente

consturdo ainda, no baluço, o nú'Ínero do Livro f,XáÍio e das folhas nos quais
se acha tratrscÍito, que comprovem r bos situaç5o firunceira da ernpres4 com vistas ros comproorissos que terá de
assumrr ca§o lhe seja adjudicado o ójeto licitrdq devidamente assinado contador responsávd, sendo vedadasua crbíiüiÉo por bdmcas

pelo
ol helançoe pÍovirüio., podcndo scr rnalizadoe pa índicc dciais quando

encerrados há mais de 03 (úà) mes€s da data de 8pÍcsentsção da pÍopost8;
b.l) Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim

âpresentados:

inadimplidos

b l t) Sociedades empresariais em geral: registÍados o, autenticados na Juntr ComeÍcial da sede ou domicílio da
!,i99u1e acampanhados de copia do termo de aberirra e de encerramento do Livro oi,eto ao qú ra ãúao.
!-1;?] Y19 cmprçsária:, ccpccifiBmenr€ no ceso de sodeúdca urôrimes ÍEdd$ É;t,i n;.-i.qwnO,
regl$Í8dos ou autrnticâdos na lunta Comcrcial da scde ou domicílio dr licit nte; ur púlicaáos ne imprcnsa oficial
da uniãq ou do Estado. ou do Distritorederal conforme o lugar ern que estejá ,ih;ú 

" 
il; á;;;lJhiq ou,

:q* :r jry4 dc_grindc ciÍculaçõo cditado na tocrtidadc cmlue csU r rcac Or conpanhia;
b. l 3) Sociedades simples: registrados no Registro Civil rlas resàasluridicas do locat áe sua sede; caso a sociedade
simplcs. $ot9 um dos tipoe de sociedadc àpteslria, devcrá orjáur-sc às nümas fixrdas prra ." .o"i"a"ao
empÍesrkias, inclusivc qurrto ao Íegisto m Junts CoqrcÍciel.
b .l 4) As ernpresas constituídas á menos de um ano: aprescntsÍão deverão spresentar demonstruivo do Balanço deAbenur4 devidamente registrados ou autenticados na iunta comercial do domicili" d, ii;id;:;;;íI"ao oo.
têrmG de úerhrÍs e de enc€rrEmento do Livro Diário - estcs teÍmos dêvidsmarc registraaos na runá Co-ercial
assinado pclo sóciogcrente or diraor e pclo c-ontadoÍ ou ourro prcÍfisri«rrl equivalemi-aeriOaÁome .Airr"ao no
Consdho Regiorul dc Contabilidade.
c) Entcnd+sc que a qPÍ€§§âo "nâ forma da lci" çonltEnt€ no item a), ao minimo: balarço patrinroniel e DRE,
registro,na Junta Comcrcial. or órgão competcntq tcrmos de úútuÍa c encersmento)
d) As cópias deverão ser originá,ias do Livro Diário devid&mente formalizado e regiírado.
e) A emp_resa opt{rlte pelo Sistema Público de Escrituraçâo Digital - SpED podená'apresentá-lo na forma da lei.
f)_Entçndc-se que a exprcssão 'na fuma da lei" constrnie no il«n d) englóa no minimo:
- Balanço Parrimonial;
- DRE - DernonstÍaçào do Resultado do Exercicio;
- T€Ímos dc sbeÍüra c de cnceÍramc to;
- Recibo de entrega de escrituração contábil
6 de novembro de 2018).
- Comprovantedtermoe de auteoúc8ções digiais (as.sinan[a digirat), a fim de garonür a autoria, a autenticidade, a
intcgridade e a validadejurídica do documáto digiral.

oBS: A rutcnticeçro dc livror contábeis !l p ..f*.jrf$q nfu srjcius ao R.çgietro do Condrciq podrrá scr fcits pclo
sistêma Público de Escrituração D,.rryl - §p4 instiiúdo pelo Dccáo n" 6.022, dc zz de janciro dc 2007, por Ítrcio da
alresentação de escrituração contrábil digital, na forma estabeiecida pela Secretaria áa Receita Federal do nrasit ao l,tinisterio
de Fazenda. (An. lo do Decrao N§ 9.555, de 6 de novembro dc ZOiS1.

digital; (Para efeito o que determina o An. 26 do Decreto Nô 9.555, de

g)As cópias deverão ser originárias do Livro DiáÍio constante do SPED,
h) A ElcÍitlÍação Digitd devdá c{ta dc acqdo con as In*ruções No@aliva§ (RfB n" 1420/20 I 3 e RFB n" I 594)que tÍ8tâm do SisteÍna Público de Escrituragão Digital SPED, Para maiores infomações, verificar o site
www.receita. gov.br, no link SPED. Ficando a exlg€noa de apresentaçõo do Balanço Patrimonial do último exercício
social, a scr aprcsontado no pÍazo que determina o aÍt. 50 das InltÍuçõcs Normúivag da RFB, ban como o que
determina a Juri sprudência no Aórdlo TCU no 2.6É9/2013 de ÍelâtoÍia do Mnistro

Rua Stl,o José, No 479, CentÍo - CEP: 656ót{00 - CNPJ: 0 1.6 12.33&G0ol{'7

5.7

Fone/fax: (99) 3553-1091/tOl9
E.mail : prcÍatturrlucuptrrdodrctrr@,lprfl.com

Valmir Campelo.
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a) Aprêsentrção de no mínimo 0l (um) Atestado de Capacidade Tócnica de serviços executados,
órigatoÍiam€nte p€rtinente e compatível com o objeto desta liciação, na fcma do Anoro I - Termo deReferàci!, <x@ida por entidsdc dc diÍeito Éblico ot privado, unliria do scrviço ern qucsôo,
comprovando a execução, Somente serfu consid€rados válidos os atetâdos coÍn timbÍc da enüdade
expedidora e com identiÍicação do nome completo do emitente. O atestâdo deverá seÍ datado e assinado
por pessoa Íisica idenüficada pelo norne e cargo exercido na enüdade, estando às informações sujeitas
à conferàcia pelo(a) Preside'nrc(a) ou queÍn este indicar.
Prwa dé Inscrição otr Ccrtidâo de Regisro dr empr€sâ junto aos Comêthos R€giüais cotrlpctÉntcs:
CREA OAB, CRC or qltÍo compctcnt€.
Comproraçib de que já óteve êxito (valor rearyer.ado) em delnsndr3 íeÍnelhântcs €Ín outÍos

b)
c)
d)

municípios.

5 7'l Indicaiõo do Pe§soal tócnico de nívd $peÍior ad€quado e disponível para a realizaçío do obj€io da licitação,
quc serí feite medientc declaração que indique 8 êquipe a€cnica mínima envolvida ns .ori*çú à.ítrúuor, ú..
vez que em sor rol (de serviços) estão presoitas aüüdades privativas do campo de aaração des pofissionais, sardo
conportr dÊ no minilro;

a) 0l (um) profissional do direito, com registro na OAB;

b)01 (um) profissional das ci&rcias econômicas ou ciências contábeiq con regi*ro no CRC ou entídade competente.

c) 0t (um) engenheiro elaricista *.m Pp1vl de inscrição e registro do profissional junto ao Conselho Regional de
Engcnharia, fuquitctun ê AgÍonmia - CREA.

5 7.2 Conforme sistema de habilitação adotada pela Lei Federal no 8.666/93, a Adminisraçõo deverá analisar aqualiÍicação tecnica drs interess€das, com o objaivo de aferir se dicpôem de coúeci;e3to, 
"*poienri" "apaÍelhamdlto§ tócnicohumrnos suficie,ntcs para satisfazcr o contrato a scn idcbndo, lssim, toÍdo cm üstr o újúo

1 
s1 1úsfeim rer de núuÍez. predominantenentc intelecEat e técDica. (ExigÊocia amparãda pAa Su.uf ãofffôU,

Acordão n. 2.939120t0 - Pleaárior'TCU. Asordtu n. 2 3.3gotzofi - 2 9 câmsrâffc'u, Acórdto n.2 3.olum:B -
PIenário-TCU que invoca TC o19.45?J20054; Acórdão 53420t6, PlcnâridTCU c enícndimcnto do STJ no REsp
466.286/SP);

5-7.3 
.Sená 

sempre admitida â compÍovação de aptidão strav€s de cenidões or atesrados de sewiços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalenrc ou superior.

5.7.4. A comprovaÉo dc únarlaçüo do proÍisciolral indicado no so, qusdÍo p€Ím8n€ E 
'ffá 

feits:

a) Para sócio, mediante a apÍesentação do ato constitutivo, estatrto, contÍato social consolidado ou csrtrato sociâl e
todos os aditivos.

b) Se empregadq a comPÍov8ção sc daá mêdiante a apresentação da côpia da 'Ficha ou Liwo de Rogistro de
Empregado' da Caneira dc Trabalho e prcüdência Social (CTpS) - devidamente as3inada.

c) S€ contratrdq aprcs€ntaÍ contrato de pÍestaçâo de serviços ügente.

ó. I As propostes comeÍciais deverão ser dúilografadas ou impressas, em uma vi4 com sus páginas rubricedas. e I última
as. sinr{ nclo lcgâl dr cmpre., cín lingus pà.urgrasq co, lnoeA "or-ti ori*"1, coín slúlzs, scÍ
âltêrnativa§, eí|enda§, raslra§, êntreliúas ôu omissões, sâlvo se,-inequivocamentg taís falhas não acsrrêtrrem lcsõ€§ ao
direito dos demais licitantes, prejúzo à administração ou não impedirem I exata compreeÍlsão dê seu conteúdo deste
editâI, e dcverâo coÍlstaÍ.

6.2 Na propoeia é necessário que const€:

a) Scrviços a scran exeortados, iSrais ao újeto dcíta licitação, cqrforme Tenno de Referência/prciao Bioico;
b) Preço GIóal por quanto a licitantc se compromete os serviços objero desta Licitaçãq exprcsso em rcais em algarisrno
e por extenso;

c) Prazo de validade ds PÍoposta, que seÍá de, no minimo, 60 (sessÊnta) diss;

d) Prazo de vig&tcia do contrato s€rá de 12 meses sendo admiüda pÍoÍrogação por se trrtrÍ de serviços
continuada, nos tcrrnos do aÍt. 57, lI da lri t" t-ffi83.

N' 479. C.ntso - CEP: 6566afl0 -R'râ S{o

E.ma[:
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i 01.61

de natureza



Ittrcndô POro o povo ÍÍ ..

6.3 - Os valores
mesÍno que nilo

contidos no Termo de Referênciarprojao Básico serão considerados em moeda corrcnte nasionsl (REAL)
cont€nham o símbolo da moeda @$).

6 4 - os pÍ!ço§ cdrítnies dat PÍ@ostrs dc hoço6 dr lícitürre dcv!Íão mntcÍ 0pcÍrac durs ca§ts docimris ,pft r úÍguls,cabendo ao licirante proceder ao arredondamenio or desprezar * ,,i",** "pã*;-;;;;d;;;ft;: *"."r*.
6'5 - Indepeldente de declaração o,P.T* fi* subentendida que no valor proposto esrâo inclúdas todas as despesasnecessárirs à cxcctç5o doc ecrviço§. inclusivc as rclacionadas cocr:

6.5.1 - Encargos sociais, trabalhisas" previdenciáÍios e outÍos;

6 5 2 - TÍíbutos' tãas c tarifaq crnorumentos, riccnças, arvaráq murtas dor quarqucr infraçõcal
6 5 3 - seguros em geral, da infoÍtunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados àContÍatantc don a tcroeiroq g€Íado! dircta o{r inOinfamcntc peta ão*çgo aos ;cr"i|,
6 4 E v,cdsdo I ulilização de qualqueÍ cl1mqt9, cqtáig otr frror sigiloro, secrcto, arbjaivo or rescrvado quc possa, aindaque indiretEmeote' elidir quarq,er das princípios da ricitação o, ojdga-unto 

"qriúvo da liciaçâo;

Í:l _l]t: :,?*ieraÍá qualquêÍ oferta de vantagors nlo prevista nese Editat, inclurive financiemcnto srbsidiado ou aÍunoo peroloo, nem proço ou valtagem baseada nas ofertas dos demais licitantes:
6.ó Serão desclassificadas as propostas em dcsrcordo cqn as espociÍicsções dcst€ Edital.

7.1 os trabrlhoe dr CpL obcdcocrro aos trâmitcs rbaíxo csrabdocidm:7l l No local, dia e hora prwistos no edital, receberá os envelopes contendo o crcdenciame o e adocumenação, os quais serão abenos.antes e. as pÍopostas abertas lm"àiata.erte upó, n rÃ o" n"liti1açao,
desde que h{a rcnúncia expressa ao direito de in'terpor recurso por paÍtc dê todas as licitanteE devidamente
Íegistradâ em ArÀ

7.2 Dcpois.<h cnccmdo o prazo p'Ír ÍEcóimcnto da q*dop.,, ncnhum orro podcrá scr rccóido;
7.3 serão desclsssiÍicâdss rs propostas que não contiverem ú iírotmaacs rcquãr-illg *i"ri'i*O c seus sú-itens, ou que contrariarem este Edital;
7.4 Quando toda§ ar licihnres foÍtflt inabilitadas or todar ar propoctas forcm dôlcla$ificadsr e cpl- podcÍá fixaÍ

aos Licitütê3 o-prazo de 0t (oiao) diar útci! para apresentaçâo de nova rt'ocumentação ou a" out Ã-p-.oeostas, escoimadas
nas crusas quc d@rminaram a inabiliação ur dcsclassificafro;

.. 7 5 Â- siráio da CPI. po<hrao gcr rclcvedos cÍros ou missõ€§ formsis, de qua não rcsrlrcÍ, prcjuízo par-a oentendimcnto das Propostas;
7 ó Será lavrada Ata circunstanciada da reunilo, onde constarão todas as ocorrências da reunião.

E l No hmífio' dir e locd esódocido oc$e Editâl, os licitrntes cpeceÍÍorão, c[ r.p.Íado, oa envetopes dcHABILITAÇÃO E PROFOSTAS.

PREÇos,. será úerto inicialmente,. o envelope no or - DocuMENTos DE HABILÉÀçÂo;;;;1"; documentaçãqests' depois dc rubricada pÊlo PÍEsidcote e mcrnbros da Comissõo P€rmantrrtc de LiciÇo, *á ;;r"dà" ao cxame e àrubrica dos rcpresentantes doe corcorrentes prcscntes à sessilo.

divulgerí o rctrltrde
&3 A Conisrlo PÊrDrncoac de l.iCirlçlo .rôlDir.l.í or doc[De[to3 dc LrbiliLÉo dc crdr licitrot c

dc àrbllltrçlo cm rcrrlo públlcf pcü,hacntc nrrúda oü rlnvá da prHhrçIo sr imprcnsr

icitante

sôssõês

mêsmo

Ru5 Stu Joé, No 479. CcnDo - CEP: -CNPJ:01 6 2.33t/0001.67
Fon€/fâx: (99) 3553-lO98i/10 I 9

E-múl: pÍrÍalatrr!ücuplrrdorlmhlo@pDrü.com

oficirl.

. - t 4 Nahipúeae dc int€rpo§iÉo de rocurso ne frse do hlbilitação, o Preeidente da Comissão pcrmrnent de Liciraçãonolificúá 8s licitsntes do seu resultado, e convocará os intercssados para nova sessão púbtica para úeÍtrra das propostas
comerciais das liciantes habilitadas" c o não tenha sido nodiÍicada 

" 
au"irao 

"rrt".ioq'8-4.1 Sê horvcr âlt ilção do rcsrltrdo do jutgrnento rnterir scni úcrto «wo píszo ÍÊcursll.

E 5 serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às edgências previstas neste Edital.
. - .,- ! ó O Envnloprc n" 02 devidamente lacrado e rubricado,-contenào a PROPOSTA COMERCIAL da I
inabilitada scní devolvido nas respocüvas ses:õcs ptiblicas;

8.ó l Caso o regrcscnrante da licitantÊ imbilitadâ se rectse a rccócr o Envelope no 02 nas respcctivas
públicas' ou não o rctire no prazo de ete 20 (vintê) diss úteis spos a data de homologação Á l[itçe", o
podcÍá sêÍ desEuído lovrando.se o competente termo.
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O jul€Bmento das propostas s€Íá feiro pelo mcnor prcço global ofertado;q ? Â djúic4ão scní feir, à..ínpss, quj tcntr ryrcsàúo o mGrxr pÍ€ço;

09 3 No caso de ernpate entre duaior mais propo*as, o des€mpate ocorrerá via sorteio, anr ato público para o qualtodas as Licitantes serão convocadas;
09.4 A dccisão da CPL somente scrá considerada deÍiniriva após honologação e adjudicação da liciaçõo;09.5 A Comissõo acrescentará l5olo (quinze poÍ ce o) ao valoÍ total das propostas cuja licitslrte sêja umaCooperariva de Trabalhadoreg consi derando para êfeito de classiÍicação o valor da acrescido do valor apurado, comproposta

firndamcoro no Anigo 22. Inciso IV dr Lci n S.2lA9l, altâ,d, És Li n" 9.876/99, insibindo r CoúibuiçIo pEÍrSeguri dade Social pelas Cooperrdvas dc a crÍgo do tomsdor de Fornêcim€ntos;Trúalhq
09.6 Serão desclassificadas as propostas de preço com valor suPenor ao valor global, bem como de preço unitáriode cada Fomecimento, conforme anexos. S€Íilo também derclagificrdas as pÍopo§tr3r tanto no pÍ€go global como no pÍoçounitário de cada Fomecim ento, que apresentarcm preços manifesadameme ino<eqüiveig EFFITN] consideÍados aqueles qucnão vcnham s t€Í dcmoÍrsstdo sua viabilidade aravés de doc{mentaçâo que oomprovc quê os custos dos ing.rmos sõococrEntes cml os de mgrcado e gue os coeficientcs dc pÍodrrtiüdade sõo compdivds com e cx€qJ@ do objao do contrato.Consi deram-sc manifestamente lnexcqulvels os pÍ€ços e./ou propostas ctjos valores sejam inferiorcs t 7e/o (seteÍfi^ Wcento) do menor dos seguinles valores:

9. I l. I As ME e EPP que não spresêntaÍ€Ín e prevista no subitem acima poderío participaÍ normalment€
do ceÍtame, porem, em igualdade de condições com as ernpresas não enquadradas nesse regime.

a) Media aritrnaica dos valores das propostas cujo valor superior a strá (cinqu€nta poÍ cento) do vElor
oçedo pcla pMSX§

b) Valor orçado pela pMsR

09 7 ÍIavendo dúvidg sobre a. consistàcia do preço unitário dc um otr mais itens da pÍop6,3ta, a cpl realizarádiligência, flxando prazo de 5 (cinco)-dias úteis, para quea Licitante comprove a viabilidade dos jrefr oi""t"a* 
"t ".,* 

a"do€umentâção, sob pena de desclassificação, em'comparação ao111 oa inrr.o. 
" 

salários de mercado, na iorma neste edital.
09'8 A dcmonstração dcverá ser acompantada, pelo mcnos, dos scguintas doqrmentos e informações:

9 8 1 Ntirnero' mà-e ano da prblicação espccializada pcsftrisada, de onde foram *t 
"iá* 

o. reços dosproduto§ e da mão'd.'obrr bern cqnq em code itqn, o número de rcryeoir" pódrr, üt"r*na corn a @iada mesma;
9 8 2 Quando se tratar de preços pesquisados no mercado, a Licitante encaminhará os documentos
comprobatorios da pesqüra dor prcços dc míode-obra ç sprrsÊnt Íá dJ;.çâ" do fomeccdor,
comprometendo-sô a vender o produto pelo preço constânte aa sua proposta de noço6; 

'
9.8.3 Quando a LiciBnte slegaÍ â propÍiedaac ao mareria e/qr 

"quip"rn!"r", 
*rrpnJ"ejorí por meio idôneo,

o,r junoni a rccpcctiv! trots fiscrl, am s€u mare.

09'9 Procedida à classificação e verificando absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, serão observados oseguinte critério:
9 9 1 süteio enE€ e§ licitantas em ato triblim, mercodo pera tal fim pela Comissão permanent€ de Licitação. CPL;

. ^q-t-o 
caso todâ§ es propost s sejam desclasiÍicadas. a Admini*ração poderá urilizar-se da previslo cotltids noaÍigo 48, §3', d! t.ci F?dcrâf S.ó6ó193.

?;'1-1X"t:f.l*sas - ME e empresas de pequeno porte - EPP, conforme definição previsra nos incisos I e II, do art.J-' da Lc n' I z3l2oo'ó, e qu€ prÊtcndam sc.bencficiar ncsa licitação do regime díferçncirdo e favorocido previsto naquelalci, dcverão apresemar DECLARAÇÂO d€ anquadrameao corno tvt oJrpp, *paraaarerti oós Êúíóprs m or .02.

- - .l0 l A impugnação do Edi4 
1d." 3. goos dwerá ser dirigida à auroridade que assinotr o Edital e protocolada

na Prefeiürra Municipal de Sucupira do Riachão-MA.
a) pr qualçer cidadão, *é 05 (cinco) dirs úteis ântes d! dll8 fixada no prcâmbulo deste Editlt;
b) pela licitante, até 02 (d<is) dias úteis antês dr dâla frxadr no preômbdà deste Ediral.

l0-..1.1 romar-se'á por base, pgra cfcito dc cootrg€m dê prizo, a exctusão da dma fixada no preâmbulo
Edital e a inclusõo da data do vencimento psra o-rec€bimento ias impugnaçoes;

Rua ÍSo Joé, Cento - 65óó8{m -

E-mâll:
Fone/fax: (99) 3553-10981/1019

0t.61 l4?
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10 12 ApÍ€scntada I imnuqnafo a mesma será Íespondida ao inteÍessado, dando-se ciência aos demaisadquirentes do Edirat,anres <la abertura do envelope óntendo os mcln!íElriioi DE xÀru.nlÇÃo;
l 0- l 3 A imprgmção fcitÉ tcírpcativrmcmc peta ticiurte nro a impaliÉ dc participar do procecso licitdóÍio
Eté orrânsiro em jurgado da decisão r ela peànenre, dwend", p;;;;";sÃi;*íãoil['àocurr,rervros
DE HAB. rLITAçÃo e a PRoPoSTA c'oltnclii a Comissào pe.ãan*ie ae [i"iü-ção, lunto co, a.outÍas licitantes, na datÀ hora e local fixados no preámbulo a"riu EAit"f. 

---*

I 0 2 DiuÍgada a decisão da Comissão-PermâB€útÊ da Licit ção, no tocâfic à fâsc de húilitação oir de classiÍicação,se dde discorder' a licitante t4Íá o pÍszo de 05 (cinco) dias u,ta" pía interpo. ."cu.so 
"",r,"dg;;d"; 

de divutgsÉo doresulado da rcspcctiva frsê, exccto sê del. *r*àia. ápru*."rnátã. 
-

10 3 Interposto o r€curso, em.qualquer fase da úciação, dele se dará ciência formalmente aos demais licitantes, quepoderão impugnáJo no prazo de 05 (cinco;iias úteis;

^ l0-4 os lidtaÍlt6 poderõo def€nd€r.§ars,inlercsês na licitrção pc todoc oe mcioo juridicanente rceiúveig inclusivecom form,lação de RECURSOS conra as decisões adoradas pelos áúutores do procesó.
- - - 

l0-5 A proPofitura de Íeqlrso§-administrativos sórá o pr"sent" 
"ert 

rne, obedec"rá oo que estabelecem os incisosI, Il c III do artigo 109, dnl.ri a" 8.66f,193, cuto rqgu?:

I - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da at4 nos casos de:

a) Habiliração or inúilitação do licitsnte;
b) ,ulgÀmento das pÍopostrs;
c) Anuhf,o an rwogrflo da licitrçto;
d) Indefcrimento do pcdido dc ioscrição ern rcgistÍo crdrstral, sua altcragõo or cancclame o;
e) Rescisôo do contÍ8to, a que se refere o inciso t do ert. 79 desta lei;
f) Aplicação das pcnas de advenârciq 3uspensâo taínporária otr dc multa.

lI ' Reprcscnaçãq no pnzo de 05 (cinco) dias uteis da intimaçâo da decisão relacicnada com o ójao da liciaçõo
ur do comaq de quc nlo caibe rcquso hicrárqüco;

III - Pedido de reconsideraçãq de decísâo de Ministro de Estado, ou secretâio Estadual ou Municipal, conforme o
caso, na hipote* do § 40 do aÍt. g7 dest. lei, no prrzo de lO (dez) diss útei3 da inti,nsçã" do ;:

I0'6-Nenhum pr:azo de recurso, represêotryão o, pedido de rêcon§d€f,ação se iniciâ 61r ocoÍÍe rêm que 6 &!tos doproccsso cscjam corn üsa Êarqueqds 80 interessado.

- . .t0.7 A impugnaç{o ou o recurso intcrpo$to ern desacordo com as exigàrcias Ê coodiçôes dcste Editsl não s€ráconhecido, mmo também aqu€les interpostos fo;a do prazo.
l0 E Na hipótese de recurso contra a decisão da CP! na fase dejulgarnento da búilitação, os envelopes contendo

8§ pÍopostas pennaneceÍão cerrrdos €ín invducÍo que scni rub,ricado por todoo oe prcccnter nr.rannião, para posterior
aberarra, ern data que será Íixada pela CpL, o qrrc fará constar em At4,

10 9 D€Pois de decididos os reorsos wenaralmerte inteÍpostos o processo de licitrção seÍá srbmaido à autoridade
compet€ote prrr qu. re proceda à d*ida homologação e conscqüentc ldjúcr!ão

I l ' l 0 desanmprímento das obriSnçõcs e dcrnais condições do Edital nrjeitará a Licitrnte às scguintes sanções:

I) I"]l.r:g.rty toral_.ou parcial do contrêro, poderá a cOMRATANTE, garanüda a préüa defesa da
ç9ryT4TADA, aplicar as s.guiot"' srÍÉcq sern exclusão drr dcrmi"É"aio.ao 'p-riú-iã .rt.
87, da Lei tf 8.666/93;
a) Advenência;
b) Multa;
c) Rescisão:
d) Suspensào teÍnpoÍária do direito dc panicipar em licitaçõcs e imprdimento dc coírtrtâr corrr a

AdminiançIo Priülicr, por nrEzo nlo tllp(Íior â (n (doit) aoo.:e) Dcclanção de inidoncidedc para licitar ou contrairr com a AdministÍação hiblicq enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni çõo ou até que promovida a reabil itaçllo, peranteseja
a pÍópriâ auroridadc quc aplicou a penalidadc, quc r.ró c<nrccdid! sernprc quc r conurada ressarcir
à Admini stração pêlos prejuizos Íesultantcs e dcpois de decorrido q prazo da saÍção aplicada com
basc no inciso antcrior.

RllI São José, No 479, Ccnro - CEP: - CNPJ: 0 1.6 12.338,O0o1{?

E.matl
Fonê/fax: (99) 3553- lO98i/lO l9
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12. DAS MULTÂS

12 l Pclo Úâso itrjustificsdoqr inadimpl_em€do trâ cficclrÉo do contrao, ficg a coNTRATADA §reila à mulade 0'33 % po'dia de atrrso, sobre o varor totar ao conrao, nao ú-til.*nao 
" 

zo ,z (vintc poN. c€nto).o mêq s€o prejuízodas dernais sanções aplicriveis, noadamorrc n* *gri;ãáãl---a) Atraso no início dos Fomecimáros;
b) Quando os Fornecimentos estiverem em desacordo com as especificações e normas tecnicas;

14 l o pÍâzo previslo para inicio do serviço-é de imcdiato, contadoc do Íec€bim€nto da ordem de se^,iço.14 2 o DeDmrmcnto cornPct€de ernitiní i orurr, + .oá9o cm 05 (cinco) diar úúr, *raÀã r*"timcnto doContÍsto as§nado;

t2.2
tz.3

Em caso de reincidàcia da olínea b, a multa seú córada ern dobro;

Â) Ocorrência dc cirqmsâícia ern Lei, de caso fortuito ou ftrçE maior, noc lcírros da Lei Ciú!,
pÍct ista

impeditiva da cxêcução do Contrato em tempo hábit;
b) Ordem escrita da CONTRA para paralisar ou restringir a execução dos serviços contratados.

13 l Â licitEnte vcncedora será convocada para firmar o conraro, no trazo de 0i (cinco) dias úteiq cd,6dos dadaa da coovmrção, quando dcverá indicar:
13 l t Nome, RG' CPF, enderoço residencial, esado civil e nacionalidade do responsâvel pela assinatura doContrato;
13.2.2 Número da contâ corrente, da agência e do bancq em que será efúuado o pagr.mento.

13 2 Na hipotesê dr €mDÍesa v€ncêdoía ç recuear a 
",sinar 

o cooústo, & contraÍrnê convoceÍá a 
'êgundâ 

ampr€sâclassificgdr e sssim' srcessivom'ente,.aa_ordem de classificssão, sem-plguim ja apli*çe" il;.ç}õoi4$as no item lz(DAS SANçÔES ADMIMSTRÂTIVAS);
13 3 o prescnte cdital' o projao básico, ban como a propostr da Licitantê, inregÍarão o contÍato ind€?ardc{rteÍncnt€de tÍanscriçâo,

dias uteis, conados da ndific{ção
I I .2 Fica facultada a defesa

do alo;

pÉvia dÊ Licitântc, em qualquer caso de aplicaçio de penalidade no prazo de 05 (cinco)

I1.3 Ar sao@cs pdo descrnnprimcnto d83 oürigrçõcs Coüraurds cr6o pÍcyistas no T€rmo dc Cmurrq parterntegante deste Edirsl.

14.3 A Contrarada terá 03 (três) dias úteis para receber a Ordem de serviço e iniciar o objeto do Conúalo.

15.5 À irrdinplÊlcit .oceryu rnHDitrg &crb c cucrchb úotrrnrfcram I Priblicr a do rcu pagrmcnto, rlem poderá onerar o objÇto do confato or.lrestÍingir a regularização e o uso das obras e edificaçôes, inclusive perante o Registro de Imóveis;
15.6 A admini strsçâo priblica responde solidariarnente com o contÍ8lado pelos encargos previ denci ários resultantesda execução do coírtÍâto, no§ tcÍmo§ do NÍtigo 3l da Lei n 8,8f2,de 24 dejulho de I99

15 l o contrato deverá ser acompanhado e fiscalizado por um representante da contratante especialmentedcsignado.
15 2 o r€9Íes'ot'nrc slldaÍá em rqiíro trffo tod.s as ocúÍêúcia! relrcio.du c@ r cxoolçro do Cortrrto,detomin&ndo o que for necessário à rcgutuiáçao áas tUnarou Acfcitos oUscrvados.
15 3 As decisões e providências que.ultrapâssarem a competência da fiscalização poÍ paÍte do representante, deverâoseÍ rolicit Ítrs a seus $p€rioÍc§ €Ín tempo hábil para a cdoçio A"i ,ái0"" *rru_l_rur.

- 15 4 o conrdado é responsávcl pelos encargos id"rhirtrr, previdcnciários, fiscais e comerciais re$ltantes daexecrrção do connato.
do co[trrúC cm rúcrêtch rol

I.
15.7 O contrâlo podcní scr rescindido, @a corrrara e, rmilâferâlmate, por justa calsa quado a mnrrauda deixarde cumpÍir obÍigrções trúalhistrs prtrlst.s em lei, inclusive ârquelas atinantes à segurançr e seúdê oo tÍ8balho.

O pagrmento s€rá Ícrrizado na Sesretaria Municipal de Finanças de §uorpira do Riachão -MA, aré 30dias aÉs a solicitação que deverá ser protocolada até o 50 (quinto) dia do m& nrbseqiicnte ao do fornecimento, acompanhadoda ndt Íi scal/fa&.ra devidameute stesada emitida JuÍrtamente com rccibo em 04 (qu8ro) üas de igual valor, ópia doco[trslo cy'o.r oot dc empcnho, copia des ccrtidôes dc regulrridede junto ao INSS c FGTS, ccnidto conjunta de débitoscenidõo negativa de debitos junto à SEFAZ, ceÍtidão n€gativa de débitos

S{o Jo.é, No 479, Certro - CEP: 656ó84ü) - CNPJ: 01.612.33EO001

I.

Íiscaisjunto á uniitro,

E-mail:
Fonefax : (99) 3553-109t/t019
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Ordem de Serviço do objaq
alínea "a" da I*i 8,6ó6r/93.

lI' A ndt frrcal rdtrida acima dcvc spírsartrr dircÍimin dúlcatc oe matairis fonocidoc e quc sc rcfcrir.
III As notss fiscáivfatur,as qu€ apres€ntaÍ€m inconeções serão devolvidas à CONTRATADA e neste casoo vencimGnto dar-se'á no pÍazo de 30 ltrini4 aüE contados da 

"pÉL""ça" 
da documentsçôo devidamente corrigida eválida, não ocoÍrúdo nestc caso, quaíquer ônus por. pane da eamiiiíaao.

ry' Neúum p88âmento seni. efeoado 8os sdjudicstáÍios 
_€nquanto peÍldente de liquidaçao ou quslquerobrigrçto fiurccin $rc lhe for impos ern ürudc dc peraliaiae o, i"rtl a. 

"irrr"gr 
áo,sãa.- ----

v O pagamerto somente ser.á realizado após a verificação da situação da mesm4 relativa às condições de
Ilbl!P-ç"" exigidas na ticitação, através de documentaçao a"oaa" ,l rairra relativa a.os Incisos tir 

" 
ií ,c,Í zq a" r"i *8.66í93, e em caso de pordàcia o pagam€nto será suspÊnso.

firmado pela autoridade competsnte, e em conformidade com o disposto no aí. .lO, inciso XIV,

I t l os pÍeços do Contreto sêrão iÍrcajustáveis no período de um ano a partir da data de apresertação das pÍopostas;
18 2 os Fomecimentos deveÍão ser executados riiorosamente dentro d;s especli;rçô.;;;Ã;das neste Editale seirs Anexoq sotdo que a inóservância desta condiçao implicaní reorsa, coín a apricaçao ôs peúidaÃ cortratuais;l8'3 caso a licitante se reorse.a execrrtaÍ os Fomeôimeobs proposros ouvenha a fazêJo fora das espêcificações

estabeleci-dts, a Contratanle, podeníç independentemente de quâlquer avià ou notificaçú ru*inairãc-Ã."to e optsÍ pelaconvoc@ dos demris Licitaates ü oíd€m dc claaific4ão.-

- t9 I Fica assegurada.ao JvÍunicípio de Sucupira do Riachão -MA, sem que caiba às LicitÊntes qualquer tipo dereclameção an indenizaf,o, o direito de:
19 l.t Adi!Í a drte dc.bêÍura d.s ryo?9d.* dlrdo cqhccimcnto aot irtacssadoc" nc*ificendo,sc, por
êscÍito, à§ Licitântcs qucjá tathem rctirado o Editol, com a antoccdência ac pcro minos zc tvintc o quaao)
horas, antes da licitaçâo.
19 l 2 Anulsr olr Ícvos8Í.,. I prcscntc Licitação, a-qualqucr tanpo, derde que ocoÍÍcotêr a! hiÉtcacs de
ilegalidade ou interesse público decorrente de fao iirpeiitiuo aúí"m*É àÃirãvadq aanao ciencia aos
intcreessdoÊ m€diante fac-símile a ser corÍiÍmado por carta regisuads;
19. 1.3 Altenr as condições dcstc Ediol, do p.jeto-nas"o o,, óalqucdoomenro prrincflre s csr ticitrção,
fixando novo prazo para 8 abenura das pÍopostas, a contsr da iublícaçao Aas altoaçú.

19.2 A participação nesta Licitação implicalí aceitsção e integral e irreratrivel das normas do Edital e do projeto
Executivo' bern como na observância dos prcceiios lcgais e n,gtrlamentareq ressolvrdos o direito de impugnação e recurso;

19.3 o Foro prs sducidraÍ os litígios decoÍÍ€ütes aeste eaiu á o dcsta cidrde a" súpià ã" Íu"*e" -uÁv Estado do lvhranhôo;
19 4 Ca§ó crxist8m divcrgências entrc o Edital c os Anexos quc o integram, pro,ral€ccrn os tcÍmos do Edital;
19.5 os esclarccimentos sobre esta licitaçôo, bern como a aquisiçao ão eá'tal, .;rão obld;;;" oso das empresas

cadastradas até 24 hoÍâs antes dâ abertura da propost4 na sala oa comissaà peá;r.;d J; i;idããa secretaria, mediantesolicitaSo por, escrito e coÍrespondente identifiiaçao do interessado;
19 6 E facultada a cPl.ou urtoridade superior, an qualquer fasc da Liciação, a pronoção de dilig&rcias dcstinada

a esclarecer or conplemeotar a instução do processo liciatorio, vedado a inclusão;&.il;;'d*r;entos ou informação
quê dcwÍia coírstar originslmate d6 doqrnrcutos dê húilitaçlo e propoca.

19.7 Intcgram o presente Edital, coÍno se nele estivccaem ranscritos, os seguintes ANEXos:
a) Anexo I - Modelo de Declaração única;
b) Anoro lI - Mnut do Conrrato:
c) Anexo III , projao Execttivo (Especificações Tecnicas).

Sucupira do Riachão -MA, 0l de setembro de 2e22.

Rua São Jo6é, N.

E-mâil:

Jose Warlen BaÍbosa dâ Silva
Prcidcntc

C'entsD - 656ó8{m -
Fone#âx: (99) 3553-109t/lOl,

01.61 147
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ANEXOI

MODELODE DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachâo _MA
Comissão Permanente de Licita;áío _ CpL
Ref Tomada de Prços No _/2022
Proccsso A&nini*raivo No 12022

Atendendo as exigências da Tomada de preços em epigrafe, declaramos expÍessamente que:

I' Accitamo§ c concordamos integralmeate e scm qualqucr restrição com as condiçôes dcssâ licitaçilo,
expressas no edital e todos os seus atexos.

2' Não odstc tcohum fuo sulcrvenicnte para nocsa habililação, n€ÍÍ! êsteros impedidos dc licitü, conratârou transaoionar com o Poder Público- ou qualquer de seus órgaos descentralir.dõ;;-i";s declaradosinidôneos por qualquer órgâo fedeÍal, esÀduâI, municipal ou concessionária de energia erárica

3' Entre os nossos didg€nte$ 
-g1teot"c sócios, responsáveis técaicos e dernais profissionais, nâo figuramenpregados do Àíunicipio dc sucupira do Rirchâo /IvíA, oero a" crrrpr"o *oLrt-i.-ou ãutso orgão ouentidade a ela vinculada.

4 Não empregunos menor de dezoito anos, de acordo com o incirc )OOflII do a.t. 7 da constituiçâo
Fedcral, e do inciso V do at 27 d^Lct E.6(f,tg3

5. Ternos pleno coúecimento dos tocais e das condigões de orecução dos serviços.

6' Mant€rernos válida a nossa Proposca pelo prazo mínimo de 60 (s€ssênta) dias, a contar da data da sua
apresentação e abeÍtura.

_&_&2022.
Assinatura do representante Legal

Nome:
Cargo:

Rua São JoÉ, No 4?9. Centso - CEP: 6566t-,000 - CNPJ: 01.61

E-mâil:
Foncr'fax: (99) 1553-tO9V10l9

141
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(Minutr do Contnto)

CONTRATONO I

TeÍmo de ContÍato que €lrtÍe sl celóram a PREFEIIIIRÂ
MUNICIPALDf SUCUPIIA I'ORIACtrÃO -MA c a anpresa,

disposiçôcs squintes:confcme as

CoNTRATANTE: A pREFEITURA MUNICIPAL DE sucuplRA Do RrAcEÃo -MA, inscrito no cNpJ noxrfixxxxxxxx' situado xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, cenro, SucupirE do Rischão, Maranhãg neste
ato Íêprêscntado pdo prdeilo Municipsl.

coltrR^T.la: xx'ooL crn,G§. irsoÍita no cNJp/MF sob o n"--.--. cqn scdc ns rus/Av.

por (cargc/função), RG _ CpF

CL/|USULA PRIuEIRA. Do oBIETo

l 0 o pre!ênte €ortÍ8to tem cdno obieto.a 'Contrar8Éo de prêsr.ção de serviços tecnicos cspociatizados de conrltoria
c asscssoria üsanô: (i) L€Ysnhmct o c constituiÉo d. Ílccitas dc múrzl tiUutrtria aivçrsrs., inàúvc: ír, rle, n uito
sê de torrÊ§ de geração eolica e solar, ISSQN de insiadgôes financciras e posros de 

"t"náirn.nú 
Ú*"e,ro§, caÍtóÍios,

cônstrutoras, d€ntre outros; (ii) Emissão de laudos e pareceres técnicos sobre gÍanaeras erét icast"onsumq ànergí potàrcia,
fe1tr9 .ou9os) e sobre quadro de iluminação poilca 1qn1 visando a repetiçlo de indebiros deconáas de cobrançasindwidas (e maic) nss cmtas dc en€rgia aeuá oe tinrtariara. oo urnicipiou. .1""r.e" J* úrçãí" ,aces ,ero-te,
a cúrrnças realizados por mdo de Termo de Ocorrência e Inspcção (TOIf'. : '

2.0 CrziuSur.eSrcUNrrA-DADOTAçÂoORÇAMENTÁHA

?.1 As despesas decorrentes da execugão do contrato correÍão da seguinte forma:
Elemento de Despesl: 3.3.90.39.00
Fonte de Recurso: PROPRIO
ProjetdAtividade; 04. 129.@004.2009.0000

CLÁU§ULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3 0. o pre§ente contrato-rcm ügência dc :or meses csrtados da dala de assinatrra do €oafato, ficanfu ressalvado o direito
de o conlÍatente reacindi-lo durante sua vigência, caso ocona o descumprimento de qualquer ciáur.l" 

"*ta"t 
rr.

3.1 O prcleorê confrco podc ainda scr, prorrogrdo poí i8rds e srcssivs pÊÍíodo!, dé o límite de 60 (scrscnta) mesca, ouaditivadq tudo nos rcÍmos do ârrigo 57;inciso II, ú n" a.OOOlSf.

CLÁUSUIÁ oUARTA - Do VAII}R.

O CONILATANTE e e CONTRATADA acima espociÍicedos, tàn €ntrc si ajurrado o pre§eote

especialmante pela tci n t.66619j e
conforme Tomada de Prcço r. Oxí2022, regulado pelos preceitos de direito prirblico,
alrcraçõcs tostcÍioÍes, snplctivamstte, oa principim da tcia geral do! cottratos edisposições de direito privado, bern corno mediante as seguintes cláusrlas e condições:

4.0. O valr do contrâto, e do efeivo psgrmeflto pelm serviçoo prestados, está cqdicionado so êxito da dcmsds.
colsidcrando o cfctivo favcêcimúto por paÍE do entc mrmicipal incidcna sorbre os vdoÍB qte forrrn Gfccivrmcflte
canceladoJorcluídodanulados e compensados ao Munícipio, cujm fatos gersdorB sejam objeto deste contrato, pagos

tfür-Tj r:t VAI.OR MÁ'(IMO ESNMADO A

imediatamerte após o êxito.

Rua Íião Jose, N'479, Ccntro - CEP: - CNPJ: 01.612.33t00oI{7
Fonefax: (99) 3553.t098i/lOl9

E.mail : prcÊlturrrucuplrudorlrc[m@gmrl!.com



c)

5.4

Conttat.ção dc asse$oria técnicâ
cspccializada pan prcstação dc saíviços
tócnicos csp.ci.li:.dos na árc. dr
Recupcrrção dr Írcaitts rafarrntas à t!x!
de localização e funcionamênto (TtF, TFF)
ê tâxa dê llcênçâ rmblGntsl {ItA) dâs
cstaçõcs dc rádio beso (ERB,S) - antenes -
êmprêsas do sêtor dê telêcomunicagõês e
r.cuprnfo da Írcaitas da naturra
tdbutárl.3 divêrsâs.

nlalr(rndo poro o Povo ., rÍ

LOTE 01

CLÁUSULA QUtr{TA - Do PAGAMENIIo

5 l o pagamento será efetuado após a real comprovaçlo poÍ meio de demonstraüvo do efetivo favorecimento por paÍte
do ente municipsl, conforme cláusula supra citrda.

a) .. . A -rÊtaTq@ pcloe serviços Ecsados, {1o deste proccdimeno licitúóriq sGÍá púg. rxdusivarcnte econdicionado ao êxito da dcmanda, considcrando a ircidfucia do máú peroenurat a ser córado.

b) Conclusão das atividsdes e seus respectivos resultados serão reconhecidos pelo gestor e por meio tla análise dos"RelatóÍios demonstrativos dos beneficios ecànômicos financeiros obtidos" prev;".ái" 
"ii"*rtJÃ 

p"i-" cont 
"aau 

p"r"
subsidiar o fanramento dos serviços.

c) 
-Toda apres€nt!ção de fatuÍa§ deve ser concomirante corn a ótenção de doqrmentos comprobarorios do êritoalcançado.

d) O pa€âmento pelos serviços presrados poderá ocorrer de forma fracionada considerando a aplicação da Taxa desrc€sso uma único vez sóre o montânte comprovadamente rccupcrado.

5 2 O Os pagarnentos serão efetuados no prazo máximo de aÉ 30 (Eints) dias! contados da data de entrad. do
1uc*rs.o jgulobo_no Fuocoro do óúdãrr. coNTRÂtlNrE, o ; ó p..- c* podcrú scn ajusrrdocom o cONTRATANTE inclusivc quanto aoc púdamcnms, sob pcna dc assistir diÍeito tu'vcrb;ü;;;;oç!o dos valorcs
na forma legal.

5 3 Parâ êfeito de pagamento, a CONTRATADÂ deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

a) Ccfiidio de RÊgulaÍidade Fiscal Fedcral, Municipal c prwidcnciária.

b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço _ FGTS.

CNDT

A nota Íiscrl r€feÍids rcimr devc apreseotrr disüiúin damenúc c scrviçoa forncoido r qre se referir.

José, No 479, Ccntro - 656óE.0m - CNPJ:01.6

LOTE 02

espêclalizâda na área de êngênhâriâ
êlétrica visando a .laboração de auditorias
e laudos técnicos, mediente a confuÍêncía
drs frtuns dc rmrgir clútricr dr
edministreçâo dir.ta e lndirctâ do
Município, elaboração de memorial de
cálculo dc consumo ê potêncía do parque
de ilumimção pública, verificeção do
modêlo tarifário âplicado cm cada unidade
comumidon, a análise do cobança
realizada por meio dê Termode Ocorrênciâ

Contrátação de assêssoria técnica

el
VATOR TOTAT DOS LOTES

Rua Sõo

E-m!il:
Fon€r'faxr (99) 3553-109E/tOl9
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5.5 As notas fiscaiVfatur8s que apresentaÍcÍn
dar-se.á no pÍrzo de 30 (rintej dias, cortados
ocmrendo nese caro, quai3quÍ &us por p6tc ds

inconoções serão devolvidas à CONTRATADA e neíe c&so o vencime o
d:.eqÍ.Es€ítt1fu da doomenração devidamente carigida e úiJi 

"e.AdministÍsção.

8.7
v oontrato,

5 6 Nenhum pagamento será efetuado aos 
-adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigaçãofinanceira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou fala aããnãg" ao *."iço.

CúU§ULA sExTA - oBRIGAÇÔES DA C0NTRATAIIIE

a) - COMPETE AO CONTRATANTE:

7l - FomeceÍ o§ dados e endereços completos dos locais de recebimento do serviço para o CONTRATADO;

7.2 - prêstrÍ as ioforÍnaçõ"' e os esclarecimentos que vcnharn a ser soricitados pelo conúatrda;

7 3 - Gfctu Í o p.Samcnto pêriodicütatc" imodi!Êrm!Íre apóB afcriçõcs drs rtcpcliras horrs trrbalhadas;

7.4 - exercer rigoroso controle de qualidade sobre os sewiços objeto do presente contrato.

cLiUsUIÁ sÉTtruA. oBRtGAÇÔEs DA CoNTnATADA

r) A CONTRATADA OBRIGA-SE A:

t 0 Concrá por conla da CONTRATADA qualqucr prejulzo caurado ao lcrviço c|b dccó,rÉnciô do trencpoÍtc.

t 2 Entrçg:r os scrviços' na quantidadg qualidade, locrt e prazos espocificados no cronognma de cxec-uÉo do contrâto.

t 4 Enrregu o serviço do contrato sêm quel_qucr ônus pora o CoNTRATANTE estando incluído novalordo pagarnento
todas e quaiquer despesas, tais como tributos, fri:te, segurà

I 5. Antes de spre§enür sua Proposta de Preços, o licirantc deveÍá anrlisar, consultrr as espocificaçõcs, er(e@tando todos
o§ lÊvaírtan€nto& de modo r nil,o incsrcr eír misrõcs, que jamais @erro ser alegadas na prestaçâo dos scrviços cm favor
de cvãrturis prcrcnsõ.' de acrecoimos dc prcçod5 atrrrúô & oara de enreg. cü d;qudidE L.

8.6
tanto.

zelat pela frel e,(ecução do ajuste contratusl, úilizando-se todos os r@ursos e serviços humanos necesúrios para

Reeponder peloe encsÍgos tÍÚslhistasr previrtenciárioÊ5 fiscais, comerciais e tribrúrio6, r€fldtântes dâ exec,ução do
nos termos do Art. 7l da Lei E.666/93, com sras alterações.

ArcáÍ com tod", âs despesas diretas dou indiraas relacionadas com a exe".,ção do ójao da contratação.
8.8

8.9
condi

proposta apesantada.

- 
Mant€r-se duÍantc toda-a exmrçâo.do oontrato, ern conpatibilidade corn os dcrnais obrigirçôes ascumidaq todas as

ções dê habilitação e qualificação exigidas na licitação que àarão rigem ao coÍrtraro.

t lo I CO-NTRATAD- 
-A 

rc obriga a rcconlroccn os dircitos dr Adrainirr4b, em oso dc Í6cisro rdoinis6üiva prcvistâ
no AÍt. 77 da Lei E.ó6ól93.

8.ll A CONTRATADA compromaer-so,á a dar
ef*uer a substituição, e totalmente às sras o<pensas

total garantia quanto à qualidadc dos serviços fomecidos, bem como,
de qualquer serviço fomecido fca das especiÍicações constantes da

q 12. Corrorão por conta ds CONTRATADA todm as despcsas de segurog tr&nspoÍte, rributos, cncargos tÍabalh.ist s,fiscais, comerciais e previdenciários, decoÍrentes da prestação'dos serviçoi, respondendo pelos mesmos nJs termos ao art.7l da Lei no t.6ó6l93 com suar alt rações

111_ Não tÍeÍrsfeÍiÍ s outr€n, no todo ou em psÍte, o contrato, sem pcvia e orpressa anuêocir da
CONTRATANTE.

Slo José, No 479, CcnB§ - CEP: -CMJ:01.61Ruf,

E-mril:
Fone/fax: (99) 3553-lO98l/1019
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E.l4 Aszumir inteira rcsponsabit idade
da pÍopo*a e/qr instruções do coÍt[-ato.

pela orecuçiio do contrato e efefirálos de acordo com as especiÍicações constantes

:"L',*r,Í#ffil'il"iatameÍrte, 
por escritq a GOMRATANTE, stsvé§ d8 fiscatização do coÍrü?to, quatquer

8 16 Responder civil c penalmente por quaisqucr danos aos serviços otr pe*roais ocasionados à Administração e,/ou ateÍccirq por seus empregados dolosa or crrtposaôerne.

817 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do coÍrüoto, cabcndo-lhe, integralmente o ô11us dêcorÍênt€,independenremerte dâ fiscalização er(eÍciaa peta COf.ifUieúa --'

818 . ÂÍ§sÍ com cvcnhrais prejúzos cauodos à CoNTRATANTE e/qr a trceiros, prwocados por ineficiàrcia ouirreguleridade comaida por sans empregadoe ou pÍepostos, ss o(ecr§io do cootÍ8to.

8 19 Indicar à CoNTRÂTANTE o nome dc scü prÊpocro psra msnt Í antcodimcoro c rrúcb.Í go,nmicâçõ.r .rr tnarmiü-las ao e,(ecrrtoÍ do conrraro conforme estúelecia. ,L 
"it. 

ãs ãL.i ,ii.oootsr.

8 20 krformar na Proposta de preçoa a qualificação do R€prcs€trtantê autorizado a firmar o côntúo.

8'21 Em nenhuma hipótese veicular prúlicidade ou quslquer ouúa infumação acerca das atividsdes objeto do cmtratqscrn pévie auorizrçlo aa COlffnefll.fff

8?2. 
. 
Assumir todas e quaisquer reclamaç.ões e arcar com os ônus decorÍentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos eoÍiginado. da c,.oolção do contrsrq c quô lcjam âjuizedor cffrtra r .ONTRATANTE p*;*"tã.' '

823 submcter-se a mais ampla fiscaliação da GONTRATANTE, por mcio dc seus fiscrivgcattrcs, a qualqucr épocadunnto a ügÉocia do Corrruq^r qusl podcrú'sct cfeueaa nrs aepç"aàrciu ds CONIR ieôÃ-iOoioo 
"i*do o Íigfiosocumprimento das obÍigações conratuals.

8 24 Fornecer o serviço mediante o quantitativo solicitado, úÍrv& de Eüorizsçõo ds secrêtâÍi8 sdicit rtc.

E25 ÂpÍes€trtar a Nda riscallFâtuÍ. e corre'spondente à prestação dos s€rviços, na qual dcverá constar . dcscÍiçãó, Iquuüdede e os preços uniúrio e total dos serviô o.ccrrteaos e ÀámínisrÍação.

E.?6 cumprir' duranrc a prestsção dos serviçog todas as leis e posluras federaiq estaduais ou municipais vig€ntes eúinenteE sendo a única responúvel por prejuízoi deco'entes de infrâções a qu" il;;;ã;;;. ''

8 27 - Empregar mãodedre espciali"-da' tró&lhadores e serviços em quanüdades suÍicientes pare etender as dernandasr-, da CONTRATANTE.

t 28 Fomecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os esclarecimefios e as informações tecnicas p€Ítinentes.

cúUsUIÁ NoNA - RECEBIMENTo Do o&IETo

9. l. ConstaAdas inegularidades no újeto contratual, o Contratânte poderá:

9 l l se disser respeito à cspa!!-caçaq rejcitáJô no todo ou cm pâíq dcterminândo sua sub§tituição ou rcscindindo acontratação, sem prejuízo das penalidades cabiveis;

9 12 Na hipotcsc d€ substituição' I contratâda deverá fazêla ern conformidadc com a indicação da AdministÍação, nopnzo máximo dc z (vinte e quatro) hoÍas útcis, comados da notificação poi uúio, nr*lãã ã pr"ço iniciâlmntecontrâtado;

9 1 3 se dissêÍ Íespeito à diferença de quanüdade ou de paneg determinar sua complementação ou rescindir I contratação,sem projuízo das pa.ralidades cabíveis;

9.1.4 Na hipcese de
pÍ8zo máximo de 24 (
contrstado.

conplementaçâo, a cqrtratada deveni fazêra em conformídade con a indica@ do co Íat.nê noüÍte c qulrro) haas Ínei§" oonrados da notificação por. ercrito, ,"mid*'o p"ç. t"tdrr;;;

Rua Sro José, N. ,179 , C'entro - CEP: 656ót4ü) - CNPJ: 01.6 I 2.33t/0001{7
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9.2 Outro prazo @ení ser ccordado, desde que não re*cm prejuízos pora a AdminisÍação.

9 3 0s s€wiços serão considersdos aceitoq depois de conferidoa pela Secrearia coNTRATANTE, da scguinte forma:

9 3 1 - Provisoriamente, Ínra efeito de posterioÍ verificaçâo da conformidade com a especificafióo.

9.3.2 - Dc6niúvamcnte apoa a veriíicaçto da qualidadc c quamidadc e coos€Í|ueí o accitrÉo.

9 '4 - A dsta de cíúege pels secr€trÍis C0NTRATANTE scní considerada qurndo ocoÍr€Í oqmprimcmo total do objetodo empênho pelo foÍnêcedor.

9 5 Dev€rão sêr rigmosamente óservadas. às especifica@s dos itens do újao desa licitrção, rqp€itando-sê ocrequisitos mínimos exigidos. serão aceitos serviços, com "róiÍi*çõ* igruis ou orpe.r.iores, observando, m entsnlo, oexclusivo cÍitéÍio dejulgamotto pelo merr- prço.

9 6 
- - o reccbimento do objao dar-sc-tá definitivamente uma vez verificado o atendime o integral dâ quântidade e dâsespeciÍicações contratadas, mediânte Termo de Recebimento »efinitivo ou Recibq firmado pelo servidor responúvel ouequipe designada.

9 7 9 fTnecilqlto do serviço iniciar-seri no mesmo dia da assinatura do contratq modiante ordern de Foroecimento
e rcspcç'tiva Nor dc Empcill}q firmedos pcla Autoridrdc rcsponúvcl.

CLÁUSULA DÉCIMA. Do REAJUSTE DE PREÇos

l0.l Os proços serão irreajusúveis por um periodo de 12 (doze) meses.

l0 ? o rerjustc do preço rqrrntc sc d&ú, rG ncccsoário for, dc rcordo com ignificamc aumarto dos q;$oq tqÍnÍdo-lcpoÍ bsse a varisção de índicc oficial que reflia a evolução dos custos dos serviçoã fomecidoe.

103 V. erificado algum dor casos previsios na alínea d, II, do aÍr 65 da Lei Federal no 8.666193, *rl possivel arecotnposiso dc proços a Íim de mrnter o oquilíbrio cconômico hnanceiro do contrato

CúUSUIÁ DÍjCIMA PRIMEIBA. DAs PENAIJDADE§

I l l P€lo straso injustificado na er(ec'uÉo do co-ntr-ato. fica $rjeito o CoNTRATADo à multa de mora de 2,ú/o ao dia,
sobÍe o valor total da propost4 não u.lrrapassando a 20nZo (vinte poi cento;.

ll 2 Pela inexmrçâo torel ou prrcial doContrato, pclo CONTRATADO, @eni o CONTRATANTE, garanrida a prévia

" d*Y-99^9oNrRATADo, aplicar as seguimes pcoaiiaaac* senr exclusão d; d*t"i" r-çõ"; ;;;$as no 8Ít. Ez, ds L€in'8.666193;

I 1.2.l. Advertência;

I l'2 2 Mr tâ eqüvalente a 5olo (cinco pc cento), sobre o valor do Contrato pela inexecução torat, or 5zo (cinco por ccnto)sóre o valor remanescente do mesrnq no caso dó inexecução parcial;

11,1, suQcn§ão tempoÉris d:Jr."il de panicipar cm licitações e impÊdimênto dc conh.àtar com a AdÍninisrâçãoPúblic4 por prazo não superior a 02 (dois) anoi;

ll 4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contÍatâÍ com a Administração priblico snquanlo perdurareíÍr os motivos
deteÍminantc§ ds truiçao ou 8té que seja pronoüda 8 reóilitação, perartc u iropia 

".rtoridadc 
quô aplicou a penalidade,

quc eeni conccdida sornpÍr quc o contreada rcssaÍcir r ldministqpo pcl* ú.jüir* r..ttmtf$ou o*o.rioo o pr"-
da sanção aplicada com baso no inciso anterior, enscjando ainda o respectivo cantlsmênto de sus in;riçõo no Cadastro dcFornecedores da PMP;

I 1.5. Rescisío contratual, nos termos do 8Ítigo 77 da Lei das Licitsçõês públicss.

cúustfl,a DÉcrMA sEcuNDA - DA nEscrsÃo Do coNTRATo

Rua S{o Jos, N" 479. CeDho - CEP: 65668400 - CNPJ: 0 t .6 12.33t/o00I {7
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E-mr[: pÍúctaurrlucuplrutodrctrro@ gmú.com
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l2.l. Constituem motivos para rescisão do Conrato:

'12.1.1. OnfuomprimÊ o dc dâr§rlas oontrüuais;

12.1.2. Atrâsos nãojustificados nos horários do fomecimento dos serviços;

12.1.3. Paralisação no fornecimento dos serviços sem a devidajustificativa;

l2 l-4 Po( rezões de interesse Príülico de slts Íelcvâncis, o cooüatrnte podcr,á prornover a rescisto unilrteÍsl do contratomediantc notific€ção por escrito ao contrstada, que aconrec.xá com mreciaa,cia minim. dJjt(r,úi&;
12 l 5 A rescisão unilateral dar-seá' semprg tomando coÍno Termo Final do contrato o último dia do mês, após o decursodo prazo determinado no itern da "vigência;;

12 l'6 o contrat ntq no caso da rcscisão rmilateral com base nos incisos XII a XVIL do aÍt. no 7g, dâ IÉi Federal ]\loE.6óí93, pagani ro Cmtr tado conf mc dispõc o § 2ô, do út 7q À ídcÍida Lri:

à'.,*"jl'** 
multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido rla importância a ser paga ao

cúusüt A DÉcrMA TERCETRA - DA REspoNsAB[rrrADE

13 l A CoNTR.{TADA Íespo dc civir c criminarmenrc, poÍ todos os danos, pcrdas c prejuízos que, por doro, nocumprimento do contrato, venha, diretâ ou indiretament", piouo"aI. o,, 
".usar 

ao ioiwnareNiE ou a i.o..eiros, conendoàs nras o<pcncas, s.m qudqu€Í ônus pam o coNTRÁtÀxre, o rarercimento o,, inacniraçro p.ü-à* o.r prcjuizos
causados.

clÁusur,r nÉcIMA euARrA - rra nscArJzAçÃo

14 l Fica designado o servidor XX)O(XX portador do RG de no como o gestor do presente contrato, o quâlacompânhrÍá I oÍecução do serviço.

cúusuLA DÉcrMÂ eurNTA - r»a RDscrsÃo coNTxaruAL

15'l 
-A 

ino(e@ção total o.r parcial do cdtrato podôná enscjar, além das penalirtades eçccíficas, a sua rescisão com asconsequências contratuais e legais,

l5'2 con§tituem motivo de rcscisão, os deocsdff nc .rtigos 77 e 78 da L,ei Fcderal g.66ó193, conr rcdação anralizadspels L"ei 8.883/94.

15 3 A rescisão do cortrao sc dani na forma ectiprlada c prcvirta an lci (aí. ?9, Ç icguintcs, da f.ci s.óóó/93).

CL(USULA DÉCIMA sExTA - DA

16.l A CONTRÂTADA responde civil
clmprimento do contratq venh4 direa
às suss cxpGnsss, scor qudque ônus prrâ o CONTRÂTANTE o rcesucimeoto an indarizrçfo pcloe drnoo or prejuízos
causados.

cúusul,A DÉCnuA §ÉTIMA - rrAs DrsposlÇÕEs cERArs

l7 l Frz paÍtê destÊ contratq o ediral- do ToMADA DE PREÇos anoro c processo Administrativq Termo de Rqfcfàlcis e$us anão! c a p(opoda da Confúadâ, c§rto sa tqui eíivelafir trmlcriroÊ.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAyA - Do FoRo

IE I Fica eleito o foro da sede deste município, para dirimir os conflitos que possam advir da orecução do presêntecontrato' que nilo lro$ârn ser rcsolvidas por meioc aúinigraivos, r*rn"i*a"-u. à quaqre" **, pi" à"s privilegiado
quê o !fir.

e criminalmetrtg por todos os danog perdas e prejúzos que, pu ddo ou ctlpa, no
ou indiretamente, provocar ou câusaÍ ao CONTRATAIITE 0.r I terceiros, coÍrcndo

Rus SAo Jo!é. N" 479. Cerltro - cEP: 6róót-mo -CNPJ:01.6

E-mail:
Foncfax: (99) 3553-l09VlOl9
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18.2 Os casos omissos serío decididos pela Adminisrração CONTRATANTE.

F. por.as.im 6trÍnn ju$r e CoNTRATADo, .ssinrm o pÍrsÉÍrtc cutffio ín 03 (tâ) üas de igual teú e foÍmr, pa.! um
só cfeito, na presença de duas testemunhas, para que produza sarsjurídicos e legaià efeitos.

Suanpira do Riachão, xx de xxxxxxxxxx de 2022.

CONTRATANTE

.exrrxxxxlxrxx
CONTRÁTADO
Xxxxxxxxxxxxx

TESTEMT,INIIAS :l') nscpr

RG/CPF

Rtla Sâo José, N' 479. C'úrtro - CEF: 656ót{00 - CNPJ: 0 I .6 12.338ó00 I -67
F(xle/&x: (99) 3553-l09Ei/t019

E-mril : prúclturrlucuplÍrúdrchro@gDril.cor
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AITIEXO III

PROJETOBASICO
TIPO: MENOR GLOBAL

1. DOOBJETO:

Contratação de prestação de serviços tecnicos especializados de consultoia e assessoria visando: (i)
Levantamento e constituição de receitas de natureza tributária divenas, inclusive: TLF, TLA, Habite-se
de torres de geração eólica e solar, ISSQN de instihrições financeiras c postos dc ateÍdimentos bancários,
cartórios, construtoÍas, dentre ouhos; (ii) Emissão de laudos e pareceÍ§:r tecnicos sobre grandezas

rz eletricas (consumq energi4 potênci4 denüe outrG) e sobÍe quadro de iluminação publica (elp) visando
a repetiçâo de indébito§ dccorrcntcs de cobranças indevidas (a maior) nas contas dc encrgia clétrica de
titularidade do Municípios. Anulação e/ou redução de valores referentes a cobranças realizados por meio
de Termo de OcorÉncia e Inspeção (TOI).

2. ESPECIFICAÇÔEM)ETALEAMI§ETO DOS §ERVIÇO§:

2.1 LOTE OI - DÂ A§SE,SSORIA TÉCNICA NO LEVANTAMENTO DE INTONMAÇÔE§
DIAGNO§TICO, E CONSITTUIÇÃO DE CRÉDTTO§ TRIBUTÁX.O§ DIVER§O§:
2.I.1. Assessoria e suporte ao setor de Íinanças no estudo e levantamento de todas as grandes obras
realizadas no espaço geográfico do Município nos últimos cinco anos, inclusive linhas de tmnsmissâo e

\- distribuição e subestafõcs de energia eléfica e tones de tehfonia e de energia ólica
2.1.2. Consultoria tribuúria especializada destinada a dar suporte técnico e docurneirtal às auditorias
fiscais a serem realizadas junto aos contribuintes.

2.13. Consultoria especializada no suporte técnico à cobrar4a administrativa dos valores de ISSeN
sonegados e identificados nas auditorias.

2.1.4. Consultoria de apoio técnico e suporte na elaboração de notificações e Autos de Infração (AI)
deconentes do levantamento realizado.

2'1.í Asscssoria E supoÍ'te na elabÍação de eshdos para a constitui@ de créditos hibutários de postos

de atendimentos bancários, caÍtórios, instituições de ensino, construtoras, dentÍe ouros.
2.1.6. Assessoria e suporte técnico na constituição de creditos de operadoras de cartôes de céditos e de
postos de atendimentos bancários.

Sfo Jo.é, 479, CeotÍo - - CNPJ: 0

E-mrll:
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2.1.7 Assessoria e suporte técnico na constituiçâo e recolhimento de tributos relacionados aos cartórios
e atividades seÍnelhântos.

2.1.E. Levantamento de dados, diagnóstico, ac,ompnhamento, eraboração de pareceres cálcuros e
atualizaçôes de valores, conforme legislação especifica e resoluções Aneel, para cobrança de créditos, e
de diferer§as e recupera@o de ISS próprio da distribuidora de energia, sobre os terceirizados que
realizam a manúenção da rede de distribuiçâo de etrergia e da rede de iluminação pública para as
distribuidoras de energia, além do ISS sobre o uso compartilhado dos postes da rede de distribuição de
energia por teÍceiÍos, assim como ISS sobre serviços de construção e manutençâo de redes de
transmissão e disribuiçâo e zubestaçôes de energia elétrica.

2.1'9 Assessoria no levantamento e constituição de créditos tributários de ISSeN de grandes

contribuintes, do simples nacional e de operadoras de cartilo de credito.

2.1.10 será feito levantamentos dos valores arrecadados e repassados ao Município relativos a CIp.
2'1'11' Estudo, diagnóstíco e elaboraçâo de pareceres e cálculos e atualizações, conforme legislação
específica e resoluções Aneel, para a cobrança das diferenças dos valores efetivamente arrecadados e

úo repassados da CIP.

2.2 I,OTE üI - DA ASSESSORIA TÉCNICÂ NO LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO,
CONSTITUIÇÃO E RECI'PERAÇÃO DE RECETTAS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO§)

DE COBRANÇAS INDEVIDAS NAS CONTA§ DE EIYEN,GIA E,LÉTRICA

2'2.1. Análise das faturas de energia com objetivo & fazer levantarnento de dados, diagnóstico,

elaboração de pareceres, úlculos e atrulizações de valores, conforme legislação
específica e resoluções ANEEL e elaboração de lardo de ilumiruçâo pública penr cobraraa de créditos
de diferenças ICMS, PIs/coFINS, sobre os valores pagos a distribuidora na conta de energia elétrica.
2.2'2. Do levantamento inicial das informações junto a Distribuidora de Energia e junto ao Município:
2.23 será feito o levantamento de todas as faturas (grupo A e grupo B) dos ultimos 5 anos de titularidade
do Municipio.

2'2.4 *rá feito levantamento de todos os censos (recontagens) realizados no parque de iluminaçâo
pública do Municípios nos ultimos 5 anos.

2.2.5 será fcito o levantancnto de todas os

Município nos últimos 5 anos.

parcelamerxoe & débitos de energia elérica realizados pelo

2.2.6 seú feito o levantamento de todos os termos de ocorÉncia e inspoção (ToI) emitidos ern desfavor
do Mrmicipio nos ultimos 5 anos.

Rua Seo Josê, N" 479, Centro - CEP: 6566t{0O - : 01.612.33trc001{7
Fonefax: (99) 3553-1098i/lOI9
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2.2.7. Levantamento de dados, diagnósüco, acompanhamento e elaboração de parecer cálculos e
atu8lizâçôes de valores' confonne tegrslação especíírca e resolugões da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), para cobrança de creditos referente a diferenças tarífarias, racionamentos e outros
créditos em favor do municipio além de diferenças cobradas indevidas sobre as contas, cobranças de
multas sobre os ativos de IP, diferenças de faturame,nto sobre ltrninrírias apagadas e./ou incxistentes e
sobre o faturamento da encrgia de iluminação pública medida e estimada.

2'2'8' Defesa de cobrança efetuada mediante Termo de Ocorrência e Inspeçlto (TOI), com fulcro de
anular ou reduzir os valores de tat cobrança. o pagamento dos honorários recairá sobre o valor
e fetivamente Ícdrzido e,/ou anulado ern relação à coharça originat f€itt pela conoessionníLria

distribuidora de energia eletrica do Estado do paraíba.

2'2'9 Elaúratr perícias nos crilculos de valores e, ern sendo o caso, obter a repetiçâo de indébitos
provenientes de cobranças excessivas feitas com base nos sensos de iluminação pública e nos euadro
de Iluminação Pública (QIp).

2J.10 Coleta e aniílise da legislação pertinente, em especial as noÍmas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e as Resoluções da Agência Nacional de Energia Elética (Aneel).
2'2'lr Af€rição ô cálculo das cstimativas dc consumo de energia elétrica aprescntado pela
concessionária, quer na memória de cálculo do ToI, quer nos euadros de Iluminação pública (elp) dos
meses não prescritos.

2.2.12. Apresentação de estudo contendo a metodologia dos cálculos, suajustificativa legal e a memória
de cálculo.

2'2.13. Assessoria na elaboração de petições e acompanhamenüo dos processos junto à distribuidora de

. energia e as agências regula&ras (Agêrrcia de Regulação dos Serviços Publicos Delegados do Estado
do Paraiba e Agência Nacioml de Energia Elética (ANEEL) c, evennnlnrente, o poder Jrdicirí,rio.
2.2.14. Análise e emissão de laudo e parecer técnico, com base nas normas da ABNT e da ANEEL sobre
valores cobrados pela Distribuidora de Energia Eletrica relativos às potências e consunos dos
eqüpamentos auxiliares do parque de iluminação púlica (lâmpadas, reatores e reles, dentre outros).
2.2.15 Estudo e elaboraçito de laudo,/parecer técnico com intüto de anular/reduzir a cobrança nâ conta
de energia eléÍrica, emitida pela Distribuidora de Energia Elétrica por meio de TOI (termo de ocorrência
e inspeção). Deve-se destacar que túo se trata de parec€rjurídico, mas de defesa eminentenrentÊ técnica,
na forma de lauddpareocr técnico, ernitido por cmpresa c engenhciro &vidameate rcgisfados no CREA
e com conhecimento do sistema de iluminação pública e de suas nuances.

2.2.16 Como o faturamento da energia clétricas consumida pela iluminação publica é rcalizado por
estimativa (não é medido), faz-se necessrirío auditagem nos ciíüculos realizados, de potência e
das lâmpadas e reatores e das demais grandezas elétricas, para com base nas normas da ABNT e da

Rua São Josc. N.479. Ccnrro - CEP: 65668{00 - CNPJ: 0l.612.338m0o15?
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ANEEL verificar se as cobranças realizadas nos úrtimos l0 anos estão ern conformidade com tais normas
técnicas.

2.2.17 Análise e auditagem, inclusive com a utilização de programas computacionais, como, por
exemplo, Autocad, para verificar a existência de possiveis cadasüarnentos indevidos e/ou em
duplicidade de pontos dc iruminação prblica do municipio. o que pode repÍesertar prejuizos ao
Município.

2'2'18 Análise e auditagem de todas as unidades consumidoras de energia elétríca do Município quanto
aos critérios de classiÍicação e tarifas aplicadas.

3. JUSTIFICATryA DA NESCESSIDADE:

\, 
3'l't Visando como essencial a prestaçâo de serviços tecnicos qualiÍicados para o suporte e apoio
j uridico em face da crescenb necessidade e da complexid«le das atividades envolüdas para atendimento
à Secretaria Municipal de Adminisúação e Finanças.

3'l'2 Dentre as responsabilidades imputadas aos gestoÍes municipais esüIo a defesa de bens e rendas
do municipio, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

3'13 cabe a adminisraçâo municipal atuaÍ dcnúo a estrita legalidade m cobrança de tribntos
respeitados o prazo prescricional e decadencial tributrírio.

3.1.4 Ainda cabe a atualizar continuament€ o côdâstÍo Íiscal com vistas a manutenção e
recuperação das receias tributárias.

3'l'5 Infelizmente' essa diversidade de atividades, algumas que o município nâo consegue ralizar, jir
que alguns contribuintes têm domicilio tributrírio fora do âmbito do Municipio liciante.

v 3'1'6 Assim, é rrccessário identificar quais são esses contribúntes e instaurar procedimentos fiscais
específicos obcewadas a legislação tributária municipel e esparss, com vistas ao cpmprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

3'l'7 Em síntese, através da presente lícitação, a Administração pública perseguirá um saneamento
fiscal do contribuinte, garantindo a consecução dos princípios de eficiência e economicidade.
3'I'E Diante do exposto, se faz necesúrio o levantamento dos créditos a que faz jus o Municipio,
rcferentes aos pagamento§ indevidos a concessionária de energia elétrica, em funçâo de recolhimento
indevido ou a maior no período compreendido, estimado em função da data do contrato, dos últimos 5
(cinco) anos.

3'1.9 Portanto, havendo a possibilidade do Município está efetuando pagamentos a maior de energia
elétríca, e de suma importância a conüatação de cmpresa especializada em assessoria e consultoria para
efehrar e.stuôs e aruílises a Íim de reduzir os gastos com o fornecimento de energia elétric4 bern
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na recupeÍação de possíveis créditos, em detrimento de pag"amentos a maior, com a concessionária de
energia elétrica.

3'1'10 Por fim, a análise supra referida demanda experiência tecnica especifica em virtude da
excepcionalidade do serviço a ser reatizado, já que o objeto se caÍacteÍiz^ por arefas que n![o fazem
parte da rotina dos servidores efctivos, bern como dernandam conhecimento em área especifica e
expcriência prévia. Ademais, vê-se a impossibilidade da ralizago do serviço por um profissional
padrão, já que o objeto não está dentro de suas atribuições regulares, face à complexidade da tarefa a ser
realizada" o gue confere espocificidade ao serviço a ser contratado.

3'l'll Urn do§ pontos mais críücos de reclamações dos cntes municipais do Estado sc rçfeÍe a
reclamações de cobranças indevidas relacionadas ao parque de iluminação pública do Municipio, assim
como ao tema da arrecadação e Íepass€ dos valores arrecadados a titulo de contribuição de iluminação
pública.

DO VALOR ESTIMADO DE RECEIIAS A RECUPERAR
. LOTE OI

4'l'1. o valor de refcÉrrcia desta pnoposta de preços foi obtido por meio de levantamenro de
informação através do RREO (Relatório Resumido da Execução Orçamenüíria), onde localizou-se a

receita municipal com fonte tributária e aplicou-se o peÍsentual de sonegação da seguinte pesquisa:

BRANDÃO, Marcelo. Brasil perde R$ 417 bi por ano com sonegação de impostos, diz estudo. Agêacia

4
4.1

ílatrando PCiO O Írovo

Brasilia, 12 de dezembro de 2020. Disponível

.. rÍ _

em
<https://agenciabrasil.ebc.com.brlgeraltrrllticial2)z}-I2/brasil-perde-r-41 7-bi-porano.com-sonegacao-

de-impostos-diz-estudo>. útendo-se os valores a seguir:

Âtio DE
(R$) PORANOe/o)

VAI,OR

NÃO RECOLHIDO (R$)

2U2l 348.300,39 t5 s2.245,M

7\t{1 466.37828 15 69.956,74

20t9 150.675,34 l5 22.601,30

39.654,41201t 264.362,71 l5
2017 92.096,81 l5 13.814,52

TOTAL t.321.813,53 198.272§3

4.1.2. Pua estabelecer a remuneraçÍÍo pelo serviço prestado, de uma forma justa e que gaÍante uma
garantia mínima ao município de que o serviço execubdo é a opção mais vant4iosa financeiÍarncÍrte ao
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ente público, a remuneração pelo serviço prestado será proporcional ao proveito econômico efetivamente

constituído em favor do Município.

4.1.3. Desta forma conforme quadro acima o valor estimado de tributos sonegados nos últimos 5 anos

seria de R$ 198.272,03 (cenio e noventa e oito mil, duzentos e setenta e dois reais e três centavos).

4.1.4. Conforme pesquisa de mercado rcalizada o valor global médio pela prestação dos serviços foi de

R$ 42 %5,55 (quar'enta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais, cinquenta e cinco centavos).

4.1.5 Os serviços serão pagos em conformidade com os êxitos obtidos, conforme fórmula abaixo:

VR=VERMMxMR

MR:VPPV/ VTR

Onde:

VR é o valor da remuneração pelos sewiços executados;

VERMM é o valor efetivamente recuperado medido mensalmente;

VTR é o valor total estimado a rerupemr;

MR é o módulo de remuneração;

VPPV é o valor da proposta de preços vencedora.

4.2. -r0TE2
4.2.1 O quadro abaixo foi elaborado com base no relatório emitído pela Ouvidoria da Agência Nacional

de Energia Elétrica (Aneel) no ano & 2021, no qrral apÍesenta um panoÍama das reclamações

protocoladas junto a concessionaria de energia elétrica e dos percentuais de reclamações procedentes.

TIPO DE QUANTIDADE ESPR,OCEDf,,NTES

(n/o)

Erros nas Tarifas 216 5,56

Enos nas faturas 15.260 22,60

Cobrança por inegularidade 2.695

6.057

5 94

MÉDIA 11,36%

Fonte: h br/

4.2.2 A partir dos dados do quadro acima verifica-se qrc I 1,3ó% das reclamações protocoladas junto a

concessionaria de energia elétrica do município foram julgadas procedentes, considerando os dados

apresentados no estudo p6ra o ano de 2021

4.2.3 Der,la forma, pode-se inferir que em tomo & ll,360/o do que foi pago com energia elétrica

(predios públicos e da iluminação pública) pode ser considerado cobrança indevida.

4.2.4. Assim, conforme levantamento feito pelo setor financeiro do Município os valores que

pagos com energia nos últimos 5 (cincos) anos está demonstrado no quadro abaixo.
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ANO VAI,oRDA

DESPESACOM

ENERGIA(R$)

ES

(%)

VAI,ORANUAL

f,,STIMADODE

COBRANÇAS INDEVIDA§
2021 36E.418,12 n,36 41.861,50

trrrI0 125.606,01 n,36 14.271,98

2019 322.088,49 I1,36 36.597,30

20lE 251.512,84 |,36 28.578,14

2017 266.906,37 fi,36 30.327,23

TOTAL 1.334.531,83 151.636,16

.v 4.2.5. Assim o valor total da rcpetição do indébito seria de R$ 303. 272,32 ltezentos e tÉs mil, duzenros

e setenta e dois reais e trinta e dois centavos) de acordo com a Resolução Normativa da Aneel 41412010,

acerca da devolução em dobro no caso de cobranças irregulares e indevidas.

4.2.6 Conforme pesquisa de mercado realizada o valor global médio pela prestaçâo dos serviços foi de

R$ 65.719,I I (sessenta e cinco mil, setecetrtos e dezenove reas onze centavos).

4.2.7. Os scrviços serão pagos em oonformidade com os êxitos ótidos, oonforme fórmula abaixo:
VR:VERMMxMR

MR=VPPV/VTR

Onde:

VR é o valor da rernuneração pelos serviços executados;

VERMM é o valor efetivamente recuperado medido mensalmente;

,_ VTR e o valor totsl estimado a ÍecupeÍar;

lúR é o mddulo de rcmuneração;

VPPV é o valor da proposta de preços vencedora.

4.3. Nos preços cotados deverÍlo estar inclúdos todos os insumos que os compõem: despesas direus
e indiretas, impostos, taxas, fretes, seguÍos e quaisquer outÍos custos que incidam sobre a contratação
do objeto.

5. IX)PAGAMENTO

5.1- os valores devidos à contratada serão na modalidade ,'ad exitum',, calculados com base nos
percentuais por ela propostos a titulo de taxa de sucesso, aplicados sobre os resultados obtidos
caracterizados por ingressos de recursos no caixa do tesouro municipal ou a permarÉncia dcfinitiva
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3tÍ.ndo poro o Povo

recurso§ no caixa do tesouro municipal decorrente de desonerações ou compensações, derivadas do
trataÍnento de cada uma das fontes de recunos relacionadas e vinculados à efetiva assinatura dos acordos

revisionais. obs: o pagamento dos serviços objeto deste ceÍtame se dará com base apenas em peÍcentual

do eventual valor a ser rccuperado (no sucesso deste - de risco).

5 2- Os serviços serão atestados e pagos, pelo ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Sucupira

do Riachão.

5.3- caso o faturamento seja aprovado pelo(a) secrearia Municipal de Administração e Finanças, o
pagamento seÉ efetuado até o I0" (decimo) dia após o protocolo da fatura pela coNTRATADo(A).
5'4 - Nos valores a serem pgos deverão estar inclusas todas as despesas ineÍentes a: saüÁrioq encaÍgos

sociais, tributários e trabalhisas, enfim todas as despesas necessárias ao fomecimento do objeto desta

Concorrência.

5.5- Por ocasião da execução dos sewiços, o fomecedor deveÉ apresentar recibo ern 02(duas) vias, além

da fatura, Nota Fiscal e Relatório(s).

5.6. Antes do pagamento, o CONTRATANTE realizará consula a Regularidade Fiscal para veriÍicar a

manuteÍ§ito das condições de habilitaçãq das Certidão Negativa de Debitos junto ao INSS, Ceúidilo

Negativa & Débitosjunto ao FGTS, Certidão de qütação de Tributos Federais, a&ninisradas pela

Secretaria da Receita Federal, Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais e

Prova de inexistência de debitos inadimplidos peÍante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação

da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.7. Constatando-se, a situaÉo de irregularidade da CONTRATADA, proceder-se-á à sua advertênci4

por escrito, no sentido de que, no prazo de O5(cinco) dias úteis, a CONTRATADA regularize sua

situação ou, fi) mesmo prazo, apresente srn defesa.

5.E. o prazo do itcm anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual peÍíodo, a critério da

Administração.

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração

comunicaní aos órgãos responúveis pela Íiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da

CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a seÍ efetuado pela para

que sejam acionados os meios pertinentes e necessiírios pa.ra garantir o recebimento de seus creditos.

5. 10. Persisündo a irregularidade, a adotaní as medidas necessiírias à rescisão do Contrato

em cxecção, ms autos dos proccssos adminiskativos correspon&ntes, asscgurada à CONTRATADA

a ampla defesa.

MODEIÍ) DA PROFOSTA DD, PRE,ÇOS
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Valor máximo global do contrato: R$ 10E.684,ó6 (cento e oito mil, seiscentos e oitenta e quâtro Íeais e
sessenta e seis centavos).

IÍ)TES DE§CRrÇÃo Do sERVrçO ESTIMADOA
RECUPERAR

VAIÍ)R

VALOR
GTí)BALDO
CONTRATO

LOTE OI

Contratação de assessoria tecnica especializadapaÍa prestação de serviços tecnicos
especializados na área de Recuperação de
rcceitas referentes à taxa de locatização e
funcionamento (TLF, TFF) e taxa de licença
ambiemal (TLA) das estações de nídio base
(ERB's) - antenas - empresas do setor de
telecomunicações e recuperação de receitas de
natureza tributárias diversas.

R§ 198.272,03 21,670/o

(R$ 42.965,55)

LOTE02

Conhatação de assessoria tecnica espocializada
na área- de engenharia elétrica visando a
elaboraçâo de auditorias e laudos técnicos,
mediante a conferência das faturas de energia
elétríca da administração direta e indireta do
Mmicipio, elaboração de memorial de cáJculo de
consumo e potência do parque de iluminação
pública verificação do modelo tarifiírio aplicado
ern cada unidade consumidora, e aruilise de
cobrança ralizada por meio de Termo de
Oconêrrcia e Inspeção (TOD.

R§ 303.2?2,32 21,67/o
(R$ 65.719,1l)

VALOR TOTAL DOS LOTES Rs 501.5.{4,35 R$ 108.684,66
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