
 

 

 
 
 
 
 
 

 

REQUISITANTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE TERRAS E TRIBUTOS 
  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2022_________________ 
 
 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO _____________ 
 
 
Nº DA MODALIDADE:_ Nº 003/2022__________                                                         
 
 
DATA DE ABERTURA: 26/07/2022___________                                       
 
 
HORÁRIO DE ABERTURA: 10:00 HORAS_______                                     
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA À GESTÃO 
TRIBUTÁRIA DAS RENDAS LOCAIS RELACIONADAS AO IMPOSTO SOBRE 
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL, EM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS E TRIBUTOS DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

LICITAÇÃO 



 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.055/2022 

 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 
 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA À GESTÃO TRIBUTÁRIA DAS RENDAS LOCAIS 
RELACIONADAS AO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL, em vistas ao 
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Terras e Tributos do Município de Santana 
do Araguaia-PA, conforme especificações contidas no Edital e Termo de Referência.   
 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
 
As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação provirão de recuros próprios do 
município de Santana do Araguaia-PA. 

Os recursos orçamentários para execução do objeto desta licitação estão previstos na seguinte 
dotação orçamentária: 17 – Secretaria Municipal de Tributos e Terras – 21.122.0037.2-063 – 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurícidica, conforme Lei do Orçamento do 
exercício financeiro de 2022. 

 
Valor estimado: O preço estimado será o percentual de 21,33% (vinte e um vírgula trinta e três por 
cento) sobre o valor arrecadado mensal. 
 
A estimativa do valor da contratação é de R$ 255.092,40 (Duzentos e cinquenta e cinco mil noventa e 

dois reais e dois centavos), tendo como base a média do valor arrecadado no exercício 2021 que foi 

de R$ 99.661,02 (noventa e nove mil e seiscentos e sessenta e um reais e dois centavos) por mês, 

totalizando um valor de R$ 1.195.932,18 (Um milhão, cento e noventa e cinco mil, novecentos e trinta 

e dois reais e dezoito centavos) no referido exercício. 

Data e horário de recebimento da Documentação e Proposta: 
 
 
Dia: 26 de julho de 2022 às 10h:00min ( dez horas). 
 
 
Local da Licitação: Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia  
- PA, avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três Poderes – Centro – Santana do Araguaia – PA, 
CEP: 68.560-000. 
 

 



 

 

 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 003/2022 
 
 

A PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrita no CNPJ: 
05.832.977/0001-99, situada na Avenida Gilberto Carvelli, s/n, bairro Bíblia – Santana do Araguaia – PA, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Eduardo Alves Conti, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas-
CPF/MF sob o nº 377.205.702-00, residente e domiciliado no Municipio de Santana do Araguaia – PA, e a Comissão 
Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 473/2022, de 03/01/2022, composta pelo presidente: ADVALDO RORIGUES 
DA SILVA, Secretaria: Rosimeire Abreu de Paula, 3º membro:  Darçon Gomes de Souza, 4º membro: Divino Barros Espindola, de 
conformidade e obediência às disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 8.883/94, Lei 
9032/95 e 9.648/98, atendendo também disposição da Lei Complementar nº123/2006 e Lei Complementar nº147/2014 e demais 
legislação aplicável, torna público, para conhecimentos dos interessados, que promoverá no dia 26/07/2022 às 10:00, na sede da 
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia -PA, onde funciona a CPL, sito na avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três 
Poderes – Centro – Santana do Araguaia – PA, CEP: 68.560-000. Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo “Técnica e 
Preço” para Contratação de Empresa Especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
ASSESSORIA À GESTÃO TRIBUTÁRIA DAS RENDAS LOCAIS RELACIONADAS AO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE 
TERRITORIAL RURAL, em vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Terras e Tributos do Município de 
Santana do Araguaia-PA, em consonância com a legislação supracitada, legislação complementar e, ainda, de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, todas as datas constantes neste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente 
normal, subsequente ao ora fixado. 

 
As empresas participantes deverão ser representadas no procedimento licitatório por representante legalmente 

habilitado, desde que apresentado o instrumento de representação, até o início da sessão. 
 

Fica entendido que o projeto, as especificações e toda a documentação da licitação serão complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será válido, e entendido como presente. 
 

Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma 
licitante. 
 
 
Santana do Araguaia  - PA, 21  de junho de 2022. 
 

 
____________________________________________ 

EDUARDO ALVES CONTI 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. DO OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 
À GESTÃO TRIBUTÁRIA DAS RENDAS LOCAIS RELACIONADAS AO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL 
RURAL, em vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Terras e Tributos do Município de 
Santana do Araguaia-PA, conforme especificações contidas no Termo de Referência, neste Edital e seus anexos. 
 
1.1. Os serviços a serem prestados severão compreender os seguintes itens: 

 
a) Assessoria e apoio técnico junto à divisão de tributação municipal na retomada procedimental e levantamentos de 
valores passíveis de incremento dessa renda local; 
 
b) Assessoria e apoio administrativo às atividades de fiscalização tributária com foco em providências corretivas para 
melhorar e incrementar essa renda local; 
 
c) Assessoria junto ao contencioso administrativo tributário e fiscal na elaboração de réplicas, dos relatórios e das decisões 
de primeiras e segundas instâncias administrativas; 
 
d) Assessoria tributária com ênfase na constituição dos créditos tributários relativos ao ITR, observados a legislação 
tributária federal; 
 
e) Assessoria e/ou Consultoria durante a vigência do contrato junto a Divisão de Arrecadação, com a finalidade orientar 
este departamento no tocante a arrecadação do imposto territorial rural ITR respeitando as leis quem a rege;  
 
f) Acompanhamento em Cursos práticos para capacitação dos funcionários municipais elaborados e ministrados pela 
Escola de Gestão Fazendária ESAF, conforme orientação do Comitê Gestor, quando julgarem necessário e dentro da temática a 
ser discutidas com os Agentes de Fiscalização Tributária sanando dúvidas referentes a lei do ITR e do Código Florestal em vigor; 
 
g) Vistoria por amostragem no campo junto aos produtores rurais em 300 propriedades, buscando orientá-los a respeito das 
importâncias em prestas a informações de sua propriedade em DITR de acordo com a realidade do imóvel e respeitando as leis 
quem as rege, evitando assim pagamento desnecessários de tributos e malha fiscal de seus respectivos imóveis; 
 
h) Orientação junto aos contadores, para não elaborar as Declarações de DITR com informações divergente da realidade 
do imóvel e conforme as leis pertinentes; 
 
i) Divulgação junto a mídia local do início das fiscalizações e da necessidade de proceder retificações da DITR dos últimos 
05 (cinco) anos; 
 
j) Assessoria na elaboração de roteiro de fiscalização, iniciando com a análise dos processos, de defesas em todas as 
fases administrativas, são elas: Termo de Intimação TI, Termo de Constatação e Intimação Fiscal –TCI e Notificação de 
Lançamento-NL, com o objetivo de validar ou invalidar documentação apresentada com o objetivo de eximir os processos de 
falhas e por consequência aumentar a arrecadação, analisar também e cadastros rurais e Declarações de Imposto Territorial Rural 
– DITR dos últimos 05 (cinco) anos; 
 
k) Cursos técnicos de capacitação dos profissionais contábeis voltados aos esclarecimentos de como preencher/elaborar a 
DITR 2022 em conformidade com a legislação que rege o ITR Lei 9.393/1996 e alterações subsequentes e o Código Florestal 
Vigente Lei 12.651/2012; 
 
 
2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 
 
2.1. O prazo máximo para início dos serviços, objeto da presente TOMADA DE PREÇOS, não excederão o prazo de 15 (quinze) 
dias, a ser contado a partir da data de recebimento pela Contratada, da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de 
Santana do Araguaia – PA, autorizando o início os serviços, conforme abaixo especificado. 
 
2.2. O contrato obedecerá ao disposto neste edital e às normas contidas na lei nº 8.666/93 e deverá ser assinado pela empresa 



 

 

vencedora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da homologação do certame. 
 
2.3. Caso a licitante vencedora não assine o termo do cotrato no prazo e condições estabalecidos no item anterior deste edital, a 
administração poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assiná-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço ou revogar a licitação. 
 
  
3. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1. O tipo de licitação adotada para a execução dos serviços é a de TÉCNICA E PREÇO, de acordo com o disposto no Art. 45, 
da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
 
3.2.  Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta Tomada de Preços provirão de recursos próprios do 
município de Santana do Araguaia-PA e correrão em relação às despesas de execução do contrato à conta dos seguintes 
elementos orçamentários: 17 – Secretaria Municipal de Tributos e Terras – 21.122.0037.2-063 – 3.3.90.39 - Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurícidica, conforme Lei do Orçamento do exercício financeiro de 2022. 

 
Valor estimado: O valor estimado pela Administração para a prestação dos serviços que são objeto desta licitação é de 21,33% 
(vinte e um vírgula trinta e três por cento) sobre o valor arrecadado mensal. 
 

A estimativa do valor da contratação é de R$ 255.092,40 (Duzentos e cinquenta e cinco mil noventa e dois reais e dois centavos), 

tendo como base a média do valor arrecadado no exercício 2021 que foi de R$ 99.661,02 (noventa e nove mil e seiscentos e 

sessenta e um reais e dois centavos) por mês, totalizando um valor de R$ 1.195.932,18 (Um milhão, cento e noventa e cinco mil, 

novecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) no referido exercício.  

4. AQUISIÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
 
4.1. Este edital, bem como as peças que o integram, encontram-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa 
(download), no site http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/, e na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  - 
PA, no horário de 07h:00min às 13h:00min horas, de segunda a sexta-feira, podendo ser retirado mediante o fornecimento por 
parte do interessado de mídia digital virgem, tipo “CD-R” (disco compacto de mídia ótica agravável) ou pen drive para recebimento 
do edital, dos projetos e demais documentos anexos. 
 
4.3. As informações e os esclarecimentos complementares sobre este Edital e seus anexos poderão ser solicitados à Comissão 
pelos interessados, por escrito, nos locais e horários estabelecidos no item 6.1, até 03 (três) dias úteis anteriores à data da sessão 
inicial informada no preâmbulo deste Edital; cabendo à Comissão responder por escrito, os esclarecimentos solicitados, até 02 
(dois) dias úteis antes da data da seção inicial da licitação indicada no preâmbulo deste Edital. 
 
4.4. As comunicações e informações do presente procedimento, incluindo todos os pedidos de esclarecimentos com suas 
respectivas respostas, fornecidas pela Comissão Permanente de Licitação, serão disponibilizadas nos altos do processo e 
publicada no site http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/ 
 
4.5. A elaboração da proposta, bem como a apresentação dos documentos exigidos neste Edital e a participação nas sessões 
públicas a serem realizadas, são de inteira responsabilidade da empresa proponente, não cabendo em qualquer hipótese a 
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia  - PA o ressarcimento dos valores despendidos para com a sua elaboração, mesmo 
em caso de cancelamento do processo licitatório. 
 
5. DO CADASTRAMENTO  
 
5.1. Poderão participar do presente certame Pessoas Jurídicas devidamente aptas a operar em território nacional na forma da 
legislação vigente, devidamente cadastradas, junto à Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia – PA e, quando não 
cadastradas, atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, nos termos do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 
5.2.  Os documentos para cadastro compreenderão:  

http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/
http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/


 

 

 

Contrato Social e todas alterações ou consolidada, se houver;  
 
Copia de Identidade e CPF dos Sócios; ou CNH;  
 
Copia do Cartão de CNPJ da empresa Proponente;  
 
Comprovante de Inscrição Estadual (FIC) se houver;  
 
Comprovante de Inscrição Municipal (Alvará);  
 
CND quanto a Dívida Ativa da União e Tributos Federais (referente à Dívida Ativa da união, abrangendo inclusive as contribuições sociais, se já 
inclusa no sistema);  
 
CND Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual;  
 
CND Municipal; 
 
CND do FGTS;  
 
CND do INSS; podendo ser substituída, referente à Dívida Ativa da união, abrangendo inclusive as contribuições sociais. 
 
CND de Débitos Trabalhista;  
 
Certidão de falência, concordata e/ou recuperação judicial; 
 
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser atualizados, quando encerrados 
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE 
PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Prefeitura Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 
 
Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 
 
Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante. 
 
Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados 
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte "SIMPLES": por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante; 
 
Sociedade criada no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante; 
 
O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, juntamente com a Certidão de Regularidade Profissional (CRP). 
 
A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser 
maiores ou igual a 1,0 (hum) resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 
LG (Liquidez Geral) =             ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL Em LONGO PRAZO 
                                               PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 
 
SG (Solvência Geral) =                                     ATIVO TOTAL_________________ 
                                               ASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 
 
 
LC (Liquidez Circulante) =                           ATIVO CIRCULANTE______________________ 
                                                                       PASSIVO CIRCULANTE 
 
As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço. 



 

 

 
Sendo necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o 
memorial de Cálculo correspondente. 
 
5.3 Poderão participar desta TOMADA DE PREÇO às empresas que: 
 
5.3.1 Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta Tomada de Preços; 
 
5.3.2 Atendam aos requisitos de habilitação e classificação das propostas exigidas neste Edital. 
 
 
5.4.  Não serão admitidas nesta TOMADA DE PREÇO pessoas jurídicas: 
 
5.4.1 suspensas, inabilitadas ou impedidas de licitar, a qualquer título, pela Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou 
Municipal, bem como as que estiverem em regime de falência, concordata ou recuperação extrajudicial; 
 
5.4.2 que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si e as que tiverem denominações diferentes e sócios ou 
proprietários comuns; 
 
5.4.3 que possuam, em sua diretoria ou no seu quadro de pessoal, técnico, servidor público das Administrações Direta e Indireta 
do Município de Santana do Araguaia - PA, seja com vínculo estatutário, seja empregado público, seja ocupante de cargo ou 
função de confiança, seja contratado temporariamente, e especialmente desta Comissão; 
 
5.4.4 que possuam, em sua diretoria, integrante de outra pessoa jurídica que também tenha apresentado documentação de 
habilitação e propostas. 
 

5.4.5- Pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção e pessoa física que mantenha relação de 

parentesco, inclusive por afinidade, até o terceiro grau civil com detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue 

na área responsável pela demanda ou contratação; e autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão ou entidade da 

administração pública. 

 
6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
 

6.1- No dia, hora e local designado para recebimento dos envelopes, cada empresa licitante far-se-á representar por seu 
titular, ou pessoa devidamente credenciada e somente estes poderão atuar e praticar os demais atos inerentes ao certame. 
No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a 
representação ou credenciamento através da apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada, conforme 
abaixo: 

 
6.2- Se a empresa se fizer representar por seu sócio, deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto à 
administração e gerência da sociedade, apresentar Carteira de Identidade ou documento equivalente com foto, bem como 
o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as alterações ou consolidada em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores, ou no caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis. 

 
6.3- Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o 
credenciamento seja aceito a apresentação dos seguintes documentos: 

 
      a) Copia ou original da Carteira de Identidade ou documento equivalente com foto; 
 
       b) Procuração publica ou particular ou Carta de Credenciamento, firmada pelo representante, legal da empresa, nos termos 
do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse a ser apresentado, devidamente reconhecida firma em 
cartório, visando à comprovação da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado, conforme Anexo 
VI. 
 
      6.4- Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados a CPL, no momento da licitação, em separado 



 

 

dos envelopes de documentação e proposta. 
 
     6.5- A não apresentação ou incorreção no documento de credenciamento, não inabilitará o licitante, mas impedirá o 
representante de se manifestar e responder pela licitante, inclusive de assinar ata. 
 
    6.6 - Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que quiserem usufruir dos direitos assegurados beneficiária da Lei 
123/2006, deverá apresentar CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, conforme Instrução Normativa n. 103, de 
30/04/2007 do Departamento Nacional do Registro do Comércio e anexo VII do edital. 
 

Art. 8º: “A comprovação da condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte pelo empresário ou sociedade 
será efetuada mediante certidão expedida pela Junta 
Comercial” 

 
     6.7- A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 
sujeitará a licitante as penalidades legais. 
 
 
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
7.1. A documentação e as propostas deverão ser apresentadas em envelopes separados, lacrados e identificados da seguinte 
forma: 
 
7.1.1. ENVELOPE 01: Documentação de Habilitação: O envelope deverá ser identificado com as seguintes expressões: 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  - PA  
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 
ENVELOPE: Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITAÇÃO: ................................................. 
ENDEREÇO DA LICITANTE: ....................................................... 
CNPJ DA LICITANTE: ................................. / ............. -.......... 

 
7.1.2. ENVELOPE 02: Proposta Técnica: O envelope deverá ser identificado com as seguintes expressões: 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  - PA 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 
ENVELOPE: Nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA 
RAZÃO SOCIAL DA LICITAÇÃO:................................................. 
ENDEREÇO DA LICITANTE: ....................................................... 
CNPJ DA LICITANTE: ................................. / ............. -.......... 

 
 
7.1.3. ENVELOPE 03: Proposta de Preços: O envelope deverá ser identificado com as seguintes expressões: 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  - PA 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 
ENVELOPE: Nº 03 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA LICITAÇÃO:................................................. 
ENDEREÇO DA LICITANTE: ....................................................... 
CNPJ DA LICITANTE: ................................. / ............. -.......... 

 
8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
8.1. Na data, horário e locais indicados no preâmbulo deste Edital serão abertos à sessão pública. A Comissão de Licitação 



 

 

receberá de cada licitante os envelopes contendo, a Documentação para Habilitação e outro(s) contendo a Proposta Técnica e 
Proposta de Preços. 
 
8.2. A entrega dos envelopes será feita pelo representante de cada licitante na presença dos demais, obrigatoriamente na data, 
hora e local indicado no item acima, não sendo permitida a entrega posterior de qualquer documento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese será concedico prazo para apresentaçao ou complementação da documentação exigida e não inserida 
nos envelopes. No entanto, a seu exclusivo critério, a Comissão de Licitação poderá solicitar informações ou esclarecimentos 
adicionais que julgar necessário, de conformidade como § 3º do Artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.4. Não serão aceitos envelopes abertos ou propostas entregues via e-mail, telegrama ou fac-símile. 
 
8.5. Na hipótese do licitante optar por enviar os envelopes via Correios, a Comissão de Licitação não se responsabilizará pela sua 
correta entrega e protocolo – independentemente da data de postagem – não sendo dado ao licitante, qualquer garantia de 
participação na licitação no caso de haverem falhas ou atrasos na entrega. 
 
8.6. Após a abertura dos Envelopes de Habilitação, a Comissão de Licitação submeterá a documentação neles contidos ao exame 
e rubrica de todos os proponentes e aos membros da Comissão. 
 
8.7. A não apresentação dos documentos solicitados ou a apresentação dos mesmos com vícios, defeitos ou fora do prazo de 
validade, ou a não apresentação de originais válidos, implicará em automática inabilitação da licitante. 
 
8.8. Encerrado o exame da documentação de Habilitação e havendo renúncia expressa das licitantes do direito de recorrer, a 
Comissão, poderá dar início à abertura dos Envelopes Nº 02 – Propostas Técnica das empresas habilitadas, as quais serão 
conferidas, examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão e representantes das licitantes. 
 
8.9. A Proposta Técnica que não contiver a pontuação básica obrigatória, não terá nenhum ponto computado, sendo lhe 
atribuída nota técnica igual a zero para fins de julgamento e computada apenas a nota de preço ao propontente licitante para fins 
de obtenção da Nota Geral e seu julgamento. 
 
8.10. Informados os participantes do resultado do exame dos documentos dos envelopes da Proposta Técnica e após o transcurso 
do prazo recursal ou, na hipótese de haver renúncia expressa ao exercício deste direito, ou ainda, após o jultamento dos 
recurssos interpostos, a Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes da Proposta de Preços. 
 
8.11. Os documentos apresentados serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes dos proponentes que se 
fizerem presentes. 
 
8.12. Das reuniões da Comissão de Licitação serrão lavradas Atas circunstanciadas que serão assinadas por todos os presentes. 
 
8.13. O não comparecimento de um ou mais licitantes não obstará o andamento normal da respectiva fase licitatória. 
 
8.14. A Comissão de Licitação apreciará e analisará toda documentação apresentada pelos lcitantes referente a cada fase 
processual e divulgará os licitantes habilitados e inabilitados. 
 
8.15. A Comissão se reserva o direito de adiar a abertura dos envelopes de n º 02 e/ou 03, para a análise da documentação de 
habilitação ou técnica, convocanto os licitantes participantes para continuidade do certame, com antecedência mínima de 3 (três) 
dias úteis. 
 
8.16. Passadas essas fases, as propostas dos licitantes remnescentes irão para o julgamento filnal. 
 
 
9. CONDIÇÕES PARA ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) e EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP). 
 
9.1. Serão garantidos as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) concorrentes, o tratamento diferenciado 
previsto na lei nº 123/06 – DO ACESSO AOS MERCADOS, das Aquisições Públicas. 
 
9.2. A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 



 

 

conforme previsto no artigo 3º da Lei complementar Federal nº 123/2006, e que não estiver sujeita a quaisquer dos impedimentos 
do § 4º do referido artigo, caso tenha interesse usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei, deverá entregar a 
Comissão Permanente de Licitação a comprovação do enquadramento expedida pela Junta Comercial, informando a sua 
condição de ME ou EPP devidamente atualizada e o anexo VII do edital, devidamente assinado e reconhecida firma do 
representante e do contador. 
 
10. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01 
 
10.1. As licitantes deverão apresentar no Envelope Nº 01, os seguintes documentos complementares para fase de habilitação, da 
presente licitação: 
 
10.1.1. Declaração de que a licitante possui os elementos relativos ao Edital e que tomou conhecimento de todas as informações 
e das condições legais para cumprimento das obrigações objeto da presente licitação. Discriminando ainda o endereço completo e 
o(s) número(s) do(s) telefones ou fax e/ou endereço eletrônico para que a Comissão possa encaminhar as correspondências que 
se fizerem necessárias, relativas a presente licitação; 
 
10.1.2. Declaração, assinada por quem de direito, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos na condição de aprendiz; (modelo - Anexo IV 
deste edital). 
 
10.2. Documentação Relativa à Capacidade Jurídica: 
 
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação. (modelo - Anexo V deste edital); 
 
b) Registro comercial, se empresa individual; 
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas suas alterações contratuais ou consolidada, devidamente 
atualizado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos da 
eleição de seus administradores, além da cópia do Estatuto em vigor, devidamente registrado; 
 
d) Copia ou original da Cédula de identidade dos sócios, ou equivalente com fotos; 
 
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova da diretoria em exercício; 
 
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, se a atividade o exigir. 
 
g) Alvará de Licença de Funcionamento expedido pela Prefeitura da sede do licitante, no ato da assinatura do contrato; 
 
h) Comprovação de Registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, em cuja base territorial estiver instalada a licitante. 
 
10.3. Comprovação da regularidade fiscal: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual ou Distrital e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 
 
c.1) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a prova de regularidade, seja esta negativa ou positiva com 
efeito de negativa, quando a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, quando esta não for parte 
de Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil; 
 
d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND) INSS, quando esta não for parte de Certidão Conjunta emitida pela 
Receita Federal do Brasil. 



 

 

 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 
 
10.3.1 A Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP), que atender ao item 11, deverá apresentar todas as 
certidões previstas neste edital, ainda que com restrições, ou da evidência de seu impedimento de emissão, na forma do art. 43 da 
LC n. 123/06 alterada pela LC n. 147/14. A sua contratação será condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade, em prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da sessão em que foi declarada como vencedora 
do certame. 
 
10.4. Documentações Relativas à Qualificação Econômica - Financeira: 
 
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
inclusive termo de abertura e encerramento, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - 
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Prefeitura Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha 
substituir. 
 
a.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 
 
a.2. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante. 
 
a.3. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis 
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
a.4 Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
a.5. Sociedade criada no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
a.6 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, juntamente com a CRP - Certidão de Regularidade 
Profissional que o assinou. 

 
a.7 A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
que deverão ser maiores ou igual a 1,0 (hum) resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 
LG (Liquidez Geral) =             ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL Em LONGO PRAZO 
                                               PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 
 
SG (Solvência Geral) =                                     ATIVO TOTAL_________________ 
                                               ASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 
 
 
LC (Liquidez Circulante) =              ATIVO CIRCULANTE______________________ 
                                                       PASSIVO CIRCULANTE 
 
a.8. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço. 
 
A.9. Sendo necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos 



 

 

em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
 
B) Comprovação de que a proponente possui Capital Social ou Patrimônio Líquido;  
 
b.1 – No caso do capital social, a empresa deve apresentar o mesmo, no percentual mínimo de 10% nos termos do Art. 31 § 3o 
Lei 8.666/93.  
 
b.2. Às licitantes que optarem pela comprovação do capital social, esta se dará através do contrato social acompanhado da última 
alteração contratual, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial;  
 
b.3. Optando pela comprovação do patrimônio líquido, esta se dará através do balanço patrimonial do último exercício social; 
 
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (ou Recuperação Judicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
 
10.5. Documentação Relativa à Qualificação Técnica: 
 
10.5.1 – Atestado de Capacitação Técnica, emitido em nome da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, comprovando ter a licitante realizado serviços pertinentes e compatível com o objeto desta licitação.  
 
10.5.2. Certidão expedida pela entidade profissional competente, comprovando a inscrição e habilitação para o exercício da 
profissão por parte da licitante e de todos os profissionais, sócios e não sócios, que prestarão os serviços objeto desta licitação; 
 
10.5.3 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data 
prevista para entrega da proposta, entendendo- se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por 
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho 
e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a licitante. 
 
10.5.3.1. No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos 
do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 
aprovada pela Administração. 
 
10.5.4. Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução dos serviços de contabilidade pública de características semelhantes ao objeto 
licitado, devidamente reconhecido pela entidade competente, no caso, Conselho Regional de Contabilidade. 
 
10.5.4. Não serão aceitos Atestados com objeto genérico, ou seja, deverá constar em Atestado(s) especificações compatível com 
o item que deseja concorrer; 

 
10.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
 
10.6.1 Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo: 
 
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
 
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
10.6.2 Datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do Envelope nº  01, quando não tiver prazo estabelecido pelo 
órgão/empresa competente expedidor. 
 
a) Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada, como é o caso dos 
atestados de capacidade/responsabilidade técnica. 
 
10.6.3.  Os documentos que sejam próprios de TERCEIROS, como os Acervos de Capacidade Técnica dos profissionais 



 

 

indicados e os documentos próprios da(s) subcontratada(s) indicada(s) deverão, por óbvio, estar em nome destes. 
 
10.6.4.  Declaração emitida pelo portal da transparência que não foram encontradas registro de ocorrência de inidoneidade e 
suspensão para licitar no site: 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc - (porta da transparência). 
 
10.6.5- Declaração firmada pela empresa, devidamente reconhecida firma, através do seu representante que nenhum sócio, 
funcionário, técnico mantem vinculo empregatício com órgão públicos no Município de Santana do Araguaia  – DECLARAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA NEPOTISMO (anexo IX); 
 
10.7. Todos os documentos exigidos pertinentes à constituição legal da empresa referem-se à jurisdição do local da sede da 
licitante; 
 
10.8. A documentação acima deverá ser apresentada em uma única via, em papel timbrado da empresa, preferencialmente com 
suas folhas devidamente numeradas e rubricadas, impressas ou datilografadas, escritas em língua portuguesa, sem emendas, 
rasuras e/ou repetições; 
 
10.9. As empresas poderão apresentar a documentação em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório, 
ou publicada em nota no Diário Oficial. 
 
10.10 - Serão aceitas somente cópias legíveis. 
 
10.10.1 - Não serão aceitos documentos que contenham rasuras que comprometam sua leitura e/ou interpretação ou aferição de 
datas. 
 
10.11. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação da presente licitação, serão 
consideradas inabilitadas, não sendo admitida, em hipótese alguma, complementação posterior; 
 
10.12. Após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pela Comissão (§ 6º, Art. 43, da Lei Nº 8.666/93). 
 
11. DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE 02 
 
11.1. As propostas Técnicas dos licitantes deverão ser apresentadas em 1 (uma) via, de acordo com o anexo II, do Edital, 
rubricadas em todas as folhas, carimbadas e assinadas na última folha pelo Titular ou pelo Representante Legal, sem rasuras, 
emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando o objeto de forma clara e inequívoca, e ainda contendo: 
 
11.1.1 - Relação da Equipe Técnica; 
 

I. A relação da equipe técnica responsável pela prestação dos serviços, deverá ser acompanhada de "Curriculum Vitae" de 
cada um dos Contadores ou Técnico Contábil com habilitação para atuar como Contador, comprovando 
individualmente experiência na área contábil objeto da proposta; 
 

II. Poderão fazer parte de cada equipe técnica do licitante apenas contadores, técnicos contábeis, Administradores de 
Empresa e Advogados com experiência na área objeto da licitação.  

 
III. A comprovação de experiência de cada profissional e do proponente será realizada mediante a apresentação de cópia 

os contratos celebrados sobre esta matéria com entes públicos, ou de acórdãos ou decisões que conste como 
escritório ou contabilista responsável o presente escritório ou integrante de sua equipe técnica. 

 
IV. Declaração de cada profissional da equipe técnica, ratificada pela Licitante, de que integram na qualidade de sócio ou 

contratado, os quadros da empresa, e de que se encontra disponível para a prestação de todos os serviços 
previstos no presente edital. 

 
 

12. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc


 

 

12.1. A PROPOSTA TÉCNICA será avaliada sob os seguintes aspectos: 
 
12.1.1 - PONTUAÇÃO 01 (P1): EXPERIÊNCIA DA LICITANTE NO SETOR PÚBLICO (modelo do ANEXO II); 
 
12.1.1.1 - Este quesito será avaliado pela experiência da licitante na prestação de serviços de contabilidade na 
Administração Pública. Pontuação máxima deste item: 30 pontos. 
 

a) Documentação Comprobatória: Apresentação de Declarações e/ou atestados das entidades públicas, emitidos em papel 
timbrado, contendo informações de endereço, telefone, devendo ser firmadas por dirigente(s) identificado(s), no mínimo, 
por nome e cargo ou função, registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 

b) Critérios para pontuação: Declarações e/ou atestados (quantidade) 
 
 

REQUISITOS PONTUAÇÃO 

 
De 1(um) a 3(três) 10 pontos 

 
De 4 (quatro) a 6 (seis) 20 pontos 

 
De 7 (sete) acima 30 pontos 

 

 
 
 
12.1.2. PONTUAÇÃO 02 (P2): QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE (modelo do ANEXO II) 
 
12.1.2.1 - Este quesito corresponde à equipe técnica da licitante, inclusive sócios e diretores. 
 
a) Documentação Comprobatória: comprovação por meio de Registro do profissional no referido Conselho de Classe. 
 
b) Critérios para pontuação: Quantidade de profissionais (nível superior) 
 
 

REQUISITOS PONTUAÇÃO 

 

1 (um) contador Sem pontuação (requisito obrigatório) 
 

2 (dois) contadores 5 pontos 
 

 

Acima de 2 (dois) contadores 10 pontos 
 

 
 
12.1.3. PONTUAÇÃO 03 (P3): EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE (modelo do ANEXO II) 
 
12.1.3.1 - Este quesito corresponde à experiência profissional da equipe técnica da licitante, exercida por cada profissional, 
inclusive sócios e diretores, em trabalhos de contabilidade pública. 
 
a) Documentação Comprobatória: Apresentação de Declaração e/ou atestado de entidade(s) pública(s) em nome do profissional, 
devidamente registradas no Conselho Regional de Contabilidade, que prestará os serviços do presente certame, emitido(s) em 
papel timbrado, com informações de endereço, telefone e firmadas por dirigente(s) identificado(s), no mínimo, por nome e cargo 
ou função, acompanhado de cópia da Carteira de Trabalho, Registro de Empregados ou contrato de trabalho, de forma a 
comprovar o vínculo empregatício do contador com a empresa licitante, bem como a comprovação de experiências anteriores. 
 
b) Critérios para pontuação: Tempo de experiência 
 



 

 

Tempo de experiência Pontuação 
Individual 

Ponturação 
máxima 

Contador com experiência em administração pública a partir de 05 anos 03 pontos 15 pontos 

Experiência em administração pública superior a 05 anos 05 pontos 25 pontos 

 Experiência em administração pública superior a 10 anos 10 pontos 30 pontos 

 
12.1.4. PONTUAÇÃO 04 (P4): CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE DA EMPRESA (modelo do ANEXO II) 
 
12.1.4.1 – Este quesito, corresponde a comprovação de que a empresa possua certificações de qualidade fornecidas por órgãos 
competentes, e devidamente registradas no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
a) Critérios para pontuação: comprovação de certificação de qualidade 
 

Comprovação de que a empresa esteja certificada em programa de qualidade, através de 
Declaração ou atestado, fornecido por entidade competente, e acompanhado ainda do 
Regimento que disponha sobre o referido Programa a qual a empresa esteja vinculado. 

Pontuação  30 pontos 

 
 
12.2. A licitante somente poderá apresentar uma declaração e/ou atestado de capacidade técnica por órgão público para a 
pontuação dos itens: P01, P02. P03 e P04, onde, caso apresente mais de um, será desconsiderado os adicionais para efeito de 
pontuação. Exceto, se a apresentação dos adicionais complementarem as informações referentes aos serviços prestados. Nesse 
caso, será considerado o somatório dos atestados como se fosse “um atestado”, para efeito de pontuação. 
 
 
13. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 03 
 
13.1. A proposta de Preços, ENVELOPE Nº 03, deverá ser elaborada de acordo com a legislação em vigor, pertinente ao objeto 
da presente licitação e de preferência apresentar os seguintes requisitos: 
 
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, impressa ou datilografada, em papel timbrado do licitante, escrita em língua portuguesa, sem 
emendas, rasuras e/ou repetições. Todas as folhas e seus anexos deverão ser numerados em seu canto direito superior, 
assinadas na última folha e rubricadas em todas as demais pelo proponente ou pelo representante legal. 
 
13.2. Dentro de um único “envelope nº 03 – Proposta de Preços – Percentual” a concorrente colocará os seguintes documentos: 
 
a) Carta proposta comercial, assinada pelo licitante, contendo a razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, fax, 
discriminando os serviços a serem prestados, o preço total (percentual) da proposta para a realização completa da mesma, cotado 
em moeda nacional, em algarismos e também por extenso e o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias. A carta deverá referendar que o valor da proposta (percentual) foi calculado a partir da Planilha de Quantidades 
fornecida pela Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, conforme modelo do Anexo III deste Edital; 
 
b) Declaração assinada pela licitante, contendo a indicação do nome do responsável que firmará o Contrato com os respectivos 
dados pessoais, tais como: endereço, estado civil, N.º do CPF, N.º da carteira de identidade, cargo ou função; 
 
c) Declaração formal de que no preço global apresentado encontram-se computadas todas as despesas necessárias aos custos 
decorrentes da contratação, preparação, aplicação, correção, divulgação do resultado das provas, bem como fiscalização em 
geral, estrutura física, local de realização das provas necessárias para complementar as disponibilizadas pelo município, materiais 
de expediente, respostas a todos os recursos administrativos impetrados, fornecimento de relatórios de notas e classificações em 
todas as fases do processo seletivo simplificado, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e tributários, despesas com 
deslocamento dos profissionais responsáveis, estadias e alimentação, e outros decorrentes da execução dos serviços, 
compreendendo todas as etapas do trabalho, isentando completamente a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia  - PA desta 
responsabilidade; 
 
13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
13.1- As Propostas Técnica e de Preço serão avaliadas e classificadas em função dos documentos, informações e preços 



 

 

fornecidos pelas licitantes. 
 
13.1.1- Para efeito do JULGAMENTO, serão atribuídos os seguintes pontos: 
 

a) Atribuir-se-á o peso 6 (seis) à Proposta Técnica e o peso 4 (quatro) à Proposta de Preço. 
 

b) A Pontuação Técnica (PT) das licitantes, apurada até a segunda casa decimal, far-se-á de acordo com a média dos 
pontos alcançados em cada um dos fatores de avaliação, conforme a seguinte fórmula: 

 
PT = P1 + P2 + P3 + P4 x 6 

                                             100 
 

PT = Pontuação Técnica = 6 = Peso da Proposta Técnica 
 

c) O cálculo para a Pontuação do Preço, apurada até a segunda casa decimal, será efetuado dividindo-se o Preço em 
Exame (PE) pelo Preço de Proposta, realizando a operação com cada proposta apresentada no dia da sessão. O fator resultante 
será multiplicado pelo peso 4 (quatro), obtendo-se a Pontuação Resultante de Preço (PRP). Assim, a maior pontuação possível 
(quatro) será atribuída à proposta de menor preço mensal ofertado. 
 

PRP = (PE/PP) x 4 
PRP = Pontuação Resultante de Preço PP = Preço de Proposta 
PE = Preço em Exame = Menor Preço (MP) 

 
d) O Preço em Exame será o a proposta de menor preço, dentre as propostas apresentadas pelas licitantes.  

 
e) A Pontuação Final (PF) será obtida através da soma da Pontuação Técnica (PT) com a Pontuação Resultante de 

Preço (PRP). 
 

PF = PT + PRP 
 

f) Todos os cálculos serão efetuados sem nenhum tipo de arredondamento, considerando os resultados até a segunda 
casa decimal. 
 
13.2. - Será classificada em primeiro lugar a licitante que alcançar a maior Pontuação Final (PF) e as demais seguirão por ordem 
decrescente desta Pontuação Final. 
 
13.3. Não serão aceitos documentos ou propostas ilegíveis, no todo ou em parte, ou que contenham emendas, ressalvas, rasuras 
ou entrelinhas, omissões ou correções, ou cujo conteúdo seja insuficiente ou contraditório. 
 
13.4 - Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a) Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
 

b) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
 

c) contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados  ou a fundo perdido, ou 
apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

 
 
13.4 - Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitantes microempresas - ME – ou empresas de pequeno porte 
- EPP, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006: 
 
13.4.1- A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas pelas licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP. 
 
13.4.2- As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e a licitante 
ME/EPP melhor classificada será notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, 



 

 

obrigatoriamente abaixo da primeira colocada. 
 
13.4.2.1 - A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão pública, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Ata ou da intimação da licitante. 
 
13.4.3- Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente proposta válida, 
serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores. 
 
13.4.4- Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez por cento), será 
realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 
 
13.4.5 - Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP assumirá a posição 
de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não 
existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação inicial. 
 
13.5 - Ocorrendo empate entre propostas, o desempate que indicará a licitante vencedora será levado a efeito, através de sorteio, 
em ato público, para o qual serão convocadas todas as licitantes habilitadas, podendo ser realizado no mesmo dia da abertura dos 
envelopes, de acordo com o disposto no § 2º do Art. 3º e § 2º do Art. 45 da Lei nº 8.666/93. 
 
13.5.1- O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes das licitantes empatadas, sendo que ditas cédulas 
deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e 
assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todas as licitantes então empatadas. 
 
13.5.2- Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será realizado, a 
despeito das ausências. 
 
13.6 - Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso a licitante detentora do menor preço seja microempresa ou 
empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser- lhe- á assegurado o prazo 
de 2 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
13.6.1- A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração quando 
requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para a contratação devidamente 
justificados. 
 
13.6.2- O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de julgamento das propostas, 
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal. 
 
13.6.3- A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
13.7 . A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - PA, através da Comissão Permanente de Licitação poderá declarar esta 
TOMADA DE PREÇO FRACASSADA, quando nenhuma das ofertas satisfaça o objeto das especificações deste Edital, ou quando 
for evidente que tenha falta de competição. 
 
13.8. Procedido o julgamento e classificação das propostas, a Comissão Permanente de Licitação, após lavrar ata, afixará por 
meio de Aviso o resultado da presente licitação, no quadro próprio localizado na sede da Prefeitura Municipal de Santana do 
Araguaia  - PA, no endereço informado no sub-item 4.1, deste Edital. 
 
 
14. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
13.1. Em qualquer das fases desta licitação, cabem recursos administrativos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação do ato ou da lavratura da ata. 
 



 

 

13.1.1. É informado e ratificado que o prazo para impugnação por qualquer cidadão do presente EDITAL é de até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, na forma do art. 41, §1º da Lei nº 8.666/93, sendo o prazo 
para a Licitante Participante o previsto no art. 41, §2º da Lei nº 8.666/93. 
 
13.2. Os recursos serão apresentados em papel timbrado, impressos ou Datilografados e assinados pelo representante da 
licitante, legalmente habilitado. 
 
13.3. O recurso deverá ser protocolado na sede da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia -PA, no horário de 07h:00min às 
13h:00min horas, de segunda a sexta-feira, e ser endereçado ao Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar 
sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Neste caso, a decisão será deferida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
13.4. Interposto o recurso, será comunicado às demais licitantes, que poderão apresentar as contras razões no prazo de 05 
(cinco) dias úteis; 
 
13.5. Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
durante o prazo do recurso. 
 
13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem examinados. 
 
13.7. Decairá do direito de impugnar, perante a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia  - PA, sobre os termos do Edital, a 
licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO 
 
14.1. Proclamado o resultado e classificação, após denegação dos recursos administrativos que eventualmente possam ter sido 
interpostos, e tendo encerrado o prazo recursal, a Comissão encaminhará o processo, com seu relatório final, no qual proporá à 
Autoridade Competente para homologação do resultado desta licitação e para a adjudicação dos serviços objeto da licitação à 
licitante vencedora, no respectivo montante e prazo de execução propostos. 
 
14.2. Estando a presente licitação homologada e seu objeto adjudicado o processo administrativo será encaminhado a Prefeitura 
Municipal de Santana do Araguaia - PA, para o conhecimento do resultado da licitação, solicitando a quem de direito, providências 
para a celebração do contrato. 
 
14.3. Será então lavrado Termo de Contrato entre as partes, observadas, nas condições estipuladas neste Edital, em 
conformidade com a minuta do Contrato – Anexo VIII deste edital. 
 
14.4. A licitante vencedora compromete-se a assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da empresa, 
bem como fazer a assinatura digital por meiro do certificado digital eletrônico, sob pena de desclassificação à empresa que não 
fizer. 
 
14.5. Caso a empresa vencedora desista da assinatura do Contrato, a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - PA poderá 
adjudicar os serviços às licitantes remanescentes, nos termos do § 2º, do art. 64, da Lei Nº 8.666/93, caso devem ser apuradas, 
em procedimento próprio, as responsabilidades e aplicadas as devidas sanções na forma da lei. 
 
14.6. A empresa que for adjudicada para a execução dos serviços, não poderá subcontratar parcial ou totalmente, os trabalhos 
objeto do Contrato, salvo os previstos em edital ou autorizado pela Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia – PA. 
 
15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
15.1. O contrato terá um prazo de vigência a partir da assinatura até 31 de Dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nos casos 
e formas previstos no art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
15.2- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Contratante, até 05 (cinco) dias antes da data do término do prazo de 
entrega. 
 
15.3- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) 



 

 

horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual. 
 
 
16. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
16.1. No interesse da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia  - PA, o Contrato a ser firmado, poderá ser alterado nos casos 
previstos no Artigo 65, da Lei Nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 
 
17. DA RESCISÃO 
 
17.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condições previstas no Contrato ou ainda, a inobservância das prescrições 
legais pertinentes aos contratos administrativos, conferirá às partes o direito de rescindi-lo, respeitado o direito de ampla defesa, 
na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 77, da Lei 8.666/93, bem como nos casos previstos no art. 78 desta 
mesma Lei, que será procedida na forma dos art. 79 e 80 da citada Lei. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATENTE E CONTRATADA 
 
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 
 
 
19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1. As sanções Administrativas estão estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 
 
 
20. DO PAGAMENTO 
 
24.1. As regras acerca do patamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
21. DO REAJUSTE 
 
21.1. Ao final de 12(doze) meses o valor deste Contrato poderá ser reajustado com base na variação do IGP-M da Fundação 
Getúlio Vargas (FGP), ou outro índice que venha substiui-lo, mediante acordo escrito entre as partes. 
 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1. A participação na licitação implica na inteira submissão á legislação mencionada e aos termos deste edital. 
 
22.2. As informações consideradas necessárias deverão ser obtidas no sertor de licitações. 
 
22.3. A presente licitação obedecerá no que couber a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
22.4. Em nenhuma hipótese será concedido o prazo suplementar para a apresentação dos documentos de habilitação exigidos 
nesse Edital. 
 
22.5. É facultado á CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
a complementara instrução do processo, inclusive para verificar a veracidade da documentação apresentada, bem como a 
compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de 
habilitação. 
 
22.6. A critério a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - PA, através da Comissão Permanente de Licitação, e de acordo 
com a legislação vigente, esta licitação poderá ser anulada ou revogada sem que esse motivo resulte em direito a qualquer 
reclamação ou indenização. As decisões da Comissão de Licitação somente serão consideradas definitivas depois de aprovadas 
pela autoridade competente; 
 



 

 

22.7. São partes integrantes do presente Edital, os seguintes anexos: 
a) Anexo I- Termo de Referencia; 
b) Anexo II – Modelo Proposta Técnica; 
d) Anexo III – Modelo de Carta-Proposta Comercial; 
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Superveniência; 
f) Anexo VI - Credencial Designação de Representante; 
g) Anexo VII– Declaração de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte; 
h) Anexo VIII – Minuta do Contrato; 
i) Anexo IX – Declaração de Inexistência de nepotismo; 
j) Anexo X – Modelo de Declaração de sujeição aos termos do edital. 
 
22.8. Os interessados serão atendidos para aquisição e quaisquer esclarecimentos sobre o presente Edital, no horário comercial 
de expediente, ou seja, das 07h:00min às 13h:00min horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na sede da 
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia  – PA. 
 
22.9.. Este edital e os anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que mencione em um de seus 
documentos e se omita em outro, será considerado específico e válido. 
 
22.10. A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a licitante examinou e aceitou, em caráter 
irretratável, todas as exigências constantes do edital e seus anexos, e que obteve a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia  
- PA, todas as informações que lhe possibilitaram preparar sua proposta completa e satisfatoriamente. 
 
22.11. A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia  - PA, poderá alterar ou modificar este Edital e/ou seus anexos, por iniciativa 
da administração ou em consequência de pedidos de esclarecimentos formulados. Neste caso, proceder-se-á em estrita 
observância do § 4º, art. 21, da Lei Nº 8.666/93. 
 
22.12. Fica reservado a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia  - PA, por motivo justificado, o direito de, a qualquer tempo, 
desistir da celebração do Contrato ou optar pela revogação desta licitação, no todo ou em parte, ou anulá-la sem obrigação de 
indenizar os licitantes. 
 
22.13. A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - PA, dará publicidade desta licitação mediante a publicação no Diário 
Oficial da União e no quadro de avisos Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia  – PA. 
. 
22.14. Toda referência feita à Lei Nº 8.666/93, neste Edital e nos seus anexos, corresponde à forma modificada e atualizada do 
diploma com última alteração inferida pela Lei Federal nº 12.598, DE 21 DE MARÇO DE 2012. 
 
23. DO FORO 
 
23.1. Fica eleito o foro da comarca de Santana do Araguaia – PA, como instância judicial competente para dirimir todas as 
questões relativas à presente licitação, depois de esgotadas todas as vias administrativas, renunciando, as partes, a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Santana do Araguaia  - PA, 21 de junho de 2022. 
 
 

_______________________________________ 
Eduardo Alves Conti 

Prefeito Municipal 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Anexo I  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETIVO 

1.1.  Este Termo de Referência é elaborado para atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para 

execução dos serviços e seus detalhamentos. 

1.2. OBJETO E ESPECIFICAÇÕES: Prestação de serviços de Assessoria Tributária ao CONVÊNIO ITR firmado entre o 

município de Santana do Araguaia – PA e Receita Federal do Brasil em 29/09/2021, assim descritos: 

Item 01 - Prestação de Serviços técnicos Especializados de Assessoria à Gestão Tributária das Rendas Locais 

relacionadas ao Imposto Territorial Rural - ITR, compreendendo os seguintes itens: 

a) Assessoria e apoio técnico junto à divisão de tributação municipal na retomada procedimental e levantamentos de 

valores passíveis de incremento dessa renda local; 

b) Assessoria e apoio administrativo às atividades de fiscalização tributária com foco em providências corretivas para 

melhorar e incrementar essa renda local; 

c) Assessoria junto ao contencioso administrativo tributário e fiscal na elaboração de réplicas, dos relatórios e das decisões 

de primeiras e segundas instâncias administrativas; 

d) Assessoria tributária com ênfase na constituição dos créditos tributários relativos ao ITR, observados a legislação 

tributária federal; 

e) Assessoria e/ou Consultoria durante a vigência do contrato junto a Divisão de Arrecadação, com a finalidade orientar 

este departamento no tocante a arrecadação do imposto territorial rural ITR respeitando as leis quem a rege;  

f) Acompanhamento em Cursos práticos para capacitação dos funcionários municipais elaborados e ministrados pela 

Escola de Gestão Fazendária ESAF, conforme orientação do Comitê Gestor, quando julgarem necessário e dentro da temática a 

ser discutidas com os Agentes de Fiscalização Tributária sanando dúvidas referentes a lei do ITR e do Código Florestal em vigor; 

g) Vistoria por amostragem no campo junto aos produtores rurais em 300 propriedades, buscando orientá-los a respeito das 

importâncias em prestas a informações de sua propriedade em DITR de acordo com a realidade do imóvel e respeitando as leis 

quem as rege, evitando assim pagamento desnecessários de tributos e malha fiscal de seus respectivos imóveis. 

h) Orientação junto aos contadores, para não elaborar as Declarações de DITR com informações divergente da realidade 

do imóvel e conforme as leis pertinentes; 

i) Divulgação junto a mídia local do início das fiscalizações e da necessidade de proceder retificações da DITR dos últimos 

05 (cinco) anos; 

j) Assessoria na elaboração de roteiro de fiscalização, iniciando com a análise dos processos, de defesas em todas as 

fases administrativas, são elas: Termo de Intimação TI, Termo de Constatação e Intimação Fiscal –TCI e Notificação de 

Lançamento-NL, com o objetivo de validar ou invalidar documentação apresentada com o objetivo de eximir os processos de 

falhas e por consequência aumentar a arrecadação, analisar também e cadastros rurais e Declarações de Imposto Territorial Rural 

– DITR dos últimos 05 (cinco) anos; 

k) Cursos técnicos de capacitação dos profissionais contábeis voltados aos esclarecimentos de como preencher/elaborar a 



 

 

DITR 2022 em conformidade com a legislação que rege o ITR Lei 9.393/1996 e alterações subsequentes e o Código Florestal 

Vigente Lei 12.651/2012; 

 

2. PERFIL DOS PARTICIPANTES 

I. Pessoa Jurídica documentada qualidade e experiência na temática Tributário especificada; 

II. Situação de regularidade jurídica, fiscal, previdenciária, FGTS e trabalhista; 

III. A empresa a ser contratada deverá ter no seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ o código correspondente na 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, a consultoria/assessoria da área tributária; 

IV. Constar na sua proposta de preços todos os itens previsto neste termo; 

V. Constar o valor expresso em percentual, validade mínima da proposta de 60 dias. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A dívida pública municipal já ultrapassa a casa dos R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), fazendo-se necessárias 

ações concretas com fins de que estes valores venham a efetivarem nos cofres públicos e garantir a efetivação no período da 

competência, evitando assim o aumento da dívida. 

A atual administração preocupada com a crescente demanda pela população de Santana Araguaia-PA, por serviços públicos nas 

diversas áreas aliadas com aumento das despesas e o declínio da arrecadação tributária tanto no que diz respeito às 

transferências constitucionais quanto na arrecadação local, tem intensificado medidas para incrementar as rendas locais e das 

transferências constitucionais, no caso em tela o Imposto Territorial Rural – ITR entre outras. 

No tocante ao incremento das rendas locais, entende se que a efetiva arrecadação consiste em atualizar a legislação tributária, 

promover a elaboração ou atualização do cadastro fiscal, implantar um sistema de processamento de dados preciso para a 

emissão de informações, controle da arrecadação e da fiscalização; treinamento de pessoal da área de fiscalização e arrecadação 

tributária, lançamento dos tributos, cobrança dos tributos, homologação de lançamentos via fiscalização tributária, instituição do 

contencioso administrativo- tributário inscrições de débitos em dívida ativa e cobrança de créditos tributários no âmbito 

administrativo. 

Neste contexto, de queda na arrecadação e o aumento das despesas não pode o Gestor Público deixar de cobrar os tributos de 

competência municipal, além das sanções que poderá impedir o ente público de receber as transferências voluntarias pelo 

Governo Federal, impedimento de contratação de operações de créditos entre outras. 

Os Art. 156 da CF; Art. 11 da Lei de Responsabilidades Fiscal (LRF) e Lei 10.028 (Lei de Crimes Fiscais), deixa explicito, que 

cobrar impostos, mais do que um direito da administração pública, passa a ser uma obrigação, sob pena de vedação de 

recebimentos de transferências voluntárias (art. 11 da LRF). 

Destaque nosso. 

Quase sempre a busca no incremento das rendas locais e das transferências constitucionais (ITR) sofre uma serie empecilhos, em 

razão do grau de complexidade, a insuficiência de pessoal, a necessidade de investimento no aperfeiçoamento/qualificação de 

mão de obra, a disponibilidade de sistemas, redes e equipamentos de tecnologias, que na maioria das vezes não disponível na 

estrutura administrativa do ente. 

No caso específico do Município de Santana do Araguaia, algumas ações já foram implementadas: 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei9393.htm


 

 

VI. Atualizações na legislação tributária (CTM Lei Nº 007/2009); 

VII. Atualização do cadastro fiscal com recursos do PMAT; 

VIII. Instituição do contencioso administrativo- tributário; 

IX. Inscrição de débitos em dívida ativa e cobrança de créditos tributários no âmbito administrativo ou judicial; 

X.  Celebração dos convênios com a Receita Federal do Brasil, visando a atribuições de fiscalização, inclusive a de 

lançamento dos créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR. 

XI. Alguns treinamentos de pessoal da área de fiscalização e arrecadação tributária, lançamento dos tributos, cobrança dos 

tributos, homologação de lançamentos via fiscalização tributária. 

Contudo, ainda não é o suficiente, há necessidade de buscar sempre a qualidade e excelência na efetivação dos serviços e 

garantir os recursos advindo da arrecadação municipal e na busca do incremento das receitas externas, como é o ITR mediante a 

contratação de serviços de assessoria e/ou consultoria técnica especializada aos servidores públicos municipais responsáveis 

pela fiscalização para que estes no uso de suas atribuições possam melhorar e incrementar as rendas locais e as receitas 

transferidas do ITR. 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

4.1. A modalidade de licitação a ser utilizada será TOMADA DE PREÇO do tipo MAIOR DESCONTO (SOBRE 

PERCENTUAL ARRECADADO NO MÊS). Para a análise do processo licitatório deverá ser levado em consideração:  

Credenciamento;  

Habilitação, com cópias autenticadas, ou apresentar cópias acompanhado dos documentos originais; 

Proposta Financeira (Preço). 

5. FORMA, LOCAL E RESULTADOS DOS TRABALHOS 

5.1. Os trabalhos se iniciarão imediatamente após a Autorização para execução dos serviços. 

5.2. Os serviços que não exigirem serviços em campo deverão ser executados na sede da Secretaria Municipal de Tributos e 

Terras, em parceria com as áreas responsáveis, e sempre apresentadas relatórios em papel e meio digital a cada fase/etapa, 

semanalmente. 

5.3. Quando houver a necessidade de deslocamento com o acompanhamento de servidores municipal, e as despesas com o 

servidor forem ocorrer por conta do contratante, deve ser comunicado com antecedência para a formalização da autorização e 

quando for o caso, preparação de processos de diárias e passagens. 

5.4. As capacitações, visitas técnicas, quando forem ocorrer fora das instalações do município e com deslocamento que exija 

diárias, deve ser comunicado formalmente com antecedência para a formalização da autorização e quando for o caso, preparação 

de processos de diárias e passagens. O município não arcará com despesas com inscrições e material. 

5.5. Estão definidos como resultados desse trabalho: 

a) Relatórios de acompanhamento do trabalho, indicando as atividades realizadas, os entraves identificados, e os 

respectivos encaminhamentos; 



 

 

b) Relatórios Financeiros, a partir do primeiro crédito decorrente do incremento de receita, detalhando os valores 

arrecadados mês a mês; 

c) Relatório Final Consolidado contando, o resumo das ações desempenhadas e suas consequências, inclusive o total 

arrecadado desde a efetiva vigência da arrecadação; 

d) Relatório de Encaminhamento, apontando as ações que devem ser implementadas pelo município após o término do 

contrato. 

6. PREÇO ESTIMADO E PAGAMENTO CONTRATUAL  

6.1. Da estimativa de preços - O preço estimado foi apurado por meio de pesquisa de mercado, conforme mapa de 

apuração anexo ao processo. Sendo o percentual de 21,33%. 

6.2. A estimativa do valor da contratação é de R$ 255.092,40 (Duzentos e cinquenta e cinco mil noventa e dois reais e dois 
centavos), tendo como base a média do valor arrecadado no exercício 2021 que foi de R$ 99.661,02 (noventa e nove mil e 
seiscentos e sessenta e um reais e dois centavos) por mês, totalizando um valor de R$ 1.195.932,18 (Um milhão, cento e noventa 
e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) no referido exercício. 

 
6.2. Do pagamento contratual - Os serviços serão pagos mensalmente, com vencimento no último dia útil do mês da 

respectiva prestação de serviço. 

6.2.1. Os pagamentos do objeto contratado se dará na forma abaixo, sempre vinculada à apresentação das respectivas faturas, 

acompanhadas de todas as certidões exigidas por lei e relatórios de atividades: 

a) O pagamento se dará mediante entrega dos serviços prestados, apresentado em relatórios de atividade; 

b) Os pagamentos referente à fatura de prestação de serviço será efetuado em até 10 (dez) dias após a data da efetiva 

entrega/atesto pelo competente; 

 
7. APRESENTAÇÃO DEPROPOSTAS 

7.1. A proposta de preço deve ter uma apresentação da empresa, metodologia a ser aplicada, e na proposta de preços, citar o 

item que pretende com percentual mensal e anual, devendo estar ali incluso todos os custos diretos e indiretos, impostos, 

taxas, etc., requeridos para execução dos serviços de acordo com este Termo, constituindo assim, a única remuneração 

pelo serviço contratado. 

7.2. As propostas deverão ser entregues, no seguinte endereço: Avenida José Mendonça, lote 15, quadra 02, Bairro Centro, 

Santana do Araguaia – PA, CEP: 68.560-000, ou ainda via e-mail, devidamente assinadas podendo ser eletronicamente. 

 
8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL 

8.1  A qualificação técnica-profissional para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objetivo da licitação, que será feita por atestados de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica 

de direito público interno ou privado, em nome do profissional de nível superior com vínculo empregatício com carteira de trabalho, 

contrato de trabalho, estatutário ou societário com a licitante, devidamente registrado na entidade profissional competente, 

conforme art. 30, §1º, I da Lei n. 8.666/93). 

8.1.1 A comprovação do atestado do profissional com a pessoa jurídica de direito público interno ou privado deve ser 

comprovado conjuntamente com cópia de Contrato, Convênio, Termo de Parceria e Cooperação ou instrumento 

congênere original ou cópia autenticada em cartório. 



 

 

8.2 Para qualificação técnica deverá ser apresentado também diploma de curso superior na área de tributos e certidão de 

regularidade cadastral junto ao órgão responsável da pessoa física e pessoa jurídica. 

I. As empresas licitantes deverão apresentar como um dos requisitos para habilitação no certame, comprovação de aptidão 

para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, qualidade e prazos com o objeto de licitação, 

através de Atestado de Capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público, comprovando aptidão para o 

desempenho de atividade compatível e pertinente com o objeto da presente licitação, emitido em papel timbrado: 

a) Com firma reconhecida. 

b) À Qualificação Técnica quando não apresentados em originais, deverão ser apresentados através de cópia autenticada 

por tabelião de notas. 

 
II. O Atestado deverá ser emitido em papel timbrado e conter no mínimo:  

a) Razão Social, CNPJ e endereço do emitente; 

b) Local e Data de Emissão do Atestado; 

c) Assinatura e Identificação do responsável pela emissão do Atestado, cargo e contato (telefone e correio eletrônico). 

III. Não serão aceitos Atestados com objeto genérico, ou seja, deverá constar em Atestado(s) especificações compatível 

com o item que deseja concorrer; 

9 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

9.1. As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão por conta da seguinte classificação orçamentária: 

21.122.0037.2-063 – Manutenção da Secretaria de Tributos e Terras. 

 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.1 Manter absoluto sigilo sobre todos os documentos e elementos que passem pela apreciação do (a) licitante contratado 

(a) 

10.2 Comunicar a Secretaria Municipal de Tributos e Terras qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

10.3 Manter informada a Secretaria Municipal de Tributos e Terras, quanto a mudanças de endereço, telefones e e-mail de 

seu estabelecimento; 

10.4 Entregar com pontualidade os serviços; 

10.5 Atender com prontidão as reclamações por parte da contratante, objeto da presente licitação; 

10.6 Fornecer os serviços de acordo com as especificações e condições previstas deste Termo de Referência; 

10.7 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATANTE; 

10.8 Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

10.9 Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente, inclusive as Instruções Normativas 

dos órgãos de fiscalização; 



 

 

10.10 Executar os serviços dentro dos padrões e normas das entidades fiscalizadoras e emitir relatórios sobre o andamento 

dos serviços a cada solicitação; 

10.11 Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal neles empregados, 

como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente contrato; 

10.12 É de responsabilidade do CONTRATADO, as despesas operacionais relativo às viagens, alimentação, estadias, perícias, 

laudos, pareceres e cópias de documento e dos profissionais envolvidos nos trabalhos; 

10.13 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, 

estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

11.1 Exigir o fiel cumprimento do objeto da contratação, bem como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento dos 

prazos; 

11.2 Colocar à disposição da CONTRATADA toda a documentação necessária para a perfeita execução dos serviços; 

11.3 Fornecer, sempre que for necessário e quando for solicitado pela CONTRATADA, informações adicionais pertinentes à 

execução dos serviços; 

11.4 Efetuar o pagamento na forma convencionada no item 6.2, desde que preenchidos as formalidades previstas; A 

CONTRATANTE, pelo seu titular, é a única responsável pelos atos de gestão administrativa que sejam praticados, limitando-se a 

CONTRATADA a responsabilidade técnica dos serviços executados; 

11.5 Fiscalizar a execução deste contrato, apontado vícios e defeitos, e determinar as correções; 

11.6 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato; 

11.7 Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

responsabilidade; 

11.8 Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

 
12. DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

12.1 Não havendo expediente na CONTRATANTE no dia do pagamento ou outro evento, a data para o adimplemento da 

obrigação será prorrogada para o primeiro dia útil imediato. 

12.2 A aceitação do serviço não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, qualidade ou técnicos ou por desacordo 

com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente. 

Santana do Araguaia, Pará, ___ de _____ de 2022. 

 
____________________________________ 

EDUARDO ALVES CONTI 
Prefeito Municipal 

  
 



 

 

 

Anexo II  

 PROPOSTA TÉCNICA 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 /2022 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  - PA 
Comissão Permanente de Licitação 
CARTA –PROPOSTA TÉCNICA 

 

A empresa..................................... , sediada no(a) .................................. , inscrita no CNPJ nº................................... 
telefone nº ............................ fax nº ............................. ,e-mail................................ , 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)..................................... 
portador(a) do CRC nº ............/UF e do CPF nº ................ , e para os fins da Tomada de Preços nº 
XX.XX.XXXX/2017, vem apresentar a sua proposta técnica, contendo os seguintes anexos: 
 
1) Formulário de PONTUAÇÃO 01 (Pl): EXPERIÊNCIA DA LICITANTE NO SETOR PÚBLICO; 
2) Formulário de PONTUAÇÃO 02 (P2): QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE; 
3) Formulário de PONTUAÇÃO 03 (P3): EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA DA LIOTANTE. 
4) Formulário de PONTUAÇÃO 04 (P4): CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE DA EMPRESA - ,  
 

_____________, de 2022 
 
 
(Nome, cargo, função e assinatura do representante legal da licitante). 
OBS.: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) 
representante(s) legal(is) e/ ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULÁRIOS 
 

FORMULÁRIO REFERENTE A PONTUAÇÃO 01 (Pl): EXPERIÊNCIA DA LICITANTE NO SETOR 
PÚBLICO 

 
A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  - PA 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
 
 
 
 
Razão social do ente público(1) 1 CNPJ(2) j 
Serviços prestados 1 Pontos 
2. 
3. 
PONTUAÇÃO OBTIDA (Pl) 
1. 
TOTAL 

- , de de 2022. 
 
 
(Nome, cargo, função e assinatura do representante legal da licitante). 
OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULÁRIO REFERENTE À PONTUAÇÃO 02 (P2): QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 
TÉCNICA DA LICITANTE 

 
 
A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  - PA 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
 
 
 
CONSELHO DE CLASSE I PROFISSIONAL ! N' DO REGISTRO I 
DATA DO REGISTRO I Pontos 
2. 
3. 
PONTUAÇÃO OBTIDA (P2) 
1. 
TOTAL 

- ' de de 2022. 
 

(Nome, cargo, função e assinatura do representante legal da licitante). 
OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULÁRIO REFERENTE À PONTUAÇÃO 03 (P3): EXPERIÊNCIA 
DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE 

 
 
A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  - PA 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
 
 

ENTIDADE I PROFISSIONAL I DATA EMISSÃO! TEMPO 
EXPERIBNOA/ Pontos 
1. 
2. 
3. 
TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA (P3) 

 
- , de de 2022. 

 
(Nome, cargo, função e assinatura do 
representante legal da licitante). 
OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

FORMULÁRIO REFERENTE À PONTUAÇÃO 04 (P4): CERTIFICAÇÕES 
DE QUALIDADE DA EMPRESA 

 
 
A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  - PA 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
 
 
ENTIDADE I PROFISSIONAL I DATA EMISSÃO! TEMPO EXPERIBNOA/ 
Pontos 
1. 
2. 
3. 
TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA (P4) 
 

- , de de 2022. 
 
(Nome, cargo, função e assinatura do representante legal da licitante). 
OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo III 
 PROPOSTA DE PREÇOS 

 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 /2022 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  - PA 
Comissão Permanente de Licitação 
CARTA –PROPOSTA DE PREÇO 
 
Prezados Senhores, 
 
<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF sob o n. <NUMERO DO 
CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). <NOME DO REPRESENTANTE LEGAL>, portador (a) da 
carteira de Identidade nº <DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, inscrito no CPF/MF sob o nº <NUMERO DO 
CPF/MF DO 
REPRESENTANTE>, com contato podendo ser realizado através do telefone nº <NUMERO DO TELEFONE COM DDD>, fac 
símile (FAX) nº <NUMERO DO TELEFONE COM DDD>, endereço de correio eletrônico (email) <ENDEREÇO DE EMAIL>, 
apresenta sua proposta para prestação dos serviços previstos na TOMADA DE PREÇO nº _____/_____ tipo menor preço 
conforme itens abaixo: 
 
 
DO PREÇO: O preço total para a prestação dos seriços é de <INFORMAR PREÇO TOTAL DA PROPOSTA EM ALGARISMOS E 
POR ESTENSO>, valor com base calculado na planilha de quantitativos fornecida pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
DO ARAGUAIA  – PA. 
 

Item Qtde Unid Descrição dos Serviços Perentual 
sobre o valor 
arrecadado 
mensal. 

   
Item 01 - Prestação de Serviços técnicos Especializados de 

Assessoria à Gestão Tributária das Rendas Locais relacionadas 

ao Imposto Territorial Rural - ITR, compreendendo os seguintes 

itens: 

l) a)Assessoria e apoio técnico junto à divisão de tributação municipal na 

retomada procedimental e levantamentos de valores passíveis de 

incremento dessa renda local; 

m) b)Assessoria e apoio administrativo às atividades de fiscalização 

tributária com foco em providências corretivas para melhorar e 

incrementar essa renda local; 

n) c)Assessoria junto ao contencioso administrativo tributário e fiscal na 

elaboração de réplicas, dos relatórios e das decisões de primeiras e 

segundas instâncias administrativas; 

o) d)Assessoria tributária com ênfase na constituição dos créditos 

tributários relativos ao ITR, observados a legislação tributária federal; 

p) e)Assessoria e/ou Consultoria durante a vigência do contrato junto a 

 



 

 

Divisão de Arrecadação, com a finalidade orientar este departamento 

no tocante a arrecadação do imposto territorial rural ITR respeitando as 

leis quem a rege;  

q) f)Acompanhamento em Cursos práticos para capacitação dos 

funcionários municipais elaborados e ministrados pela Escola de 

Gestão Fazendária ESAF, conforme orientação do Comitê Gestor, 

quando julgarem necessário e dentro da temática a ser discutidas com 

os Agentes de Fiscalização Tributária sanando dúvidas referentes a lei 

do ITR e do Código Florestal em vigor; 

r) g)Vistoria por amostragem no campo junto aos produtores rurais em 

300 propriedades, buscando orientá-los a respeito das importâncias em 

prestas a informações de sua propriedade em DITR de acordo com a 

realidade do imóvel e respeitando as leis quem as rege, evitando assim 

pagamento desnecessários de tributos e malha fiscal de seus 

respectivos imóveis. 

s) h)Orientação junto aos contadores, para não elaborar as Declarações 

de DITR com informações divergente da realidade do imóvel e 

conforme as leis pertinentes; 

t) i)Divulgação junto a mídia local do início das fiscalizações e da 

necessidade de proceder retificações da DITR dos últimos 05 (cinco) 

anos; 

u) j)Assessoria na elaboração de roteiro de fiscalização, iniciando com a 

análise dos processos, de defesas em todas as fases administrativas, 

são elas: Termo de Intimação TI, Termo de Constatação e Intimação 

Fiscal –TCI e Notificação de Lançamento-NL, com o objetivo de validar 

ou invalidar documentação apresentada com o objetivo de eximir os 

processos de falhas e por consequência aumentar a arrecadação, 

analisar também e cadastros rurais e Declarações de Imposto 

Territorial Rural – DITR dos últimos 05 (cinco) anos; 

v) k)Cursos técnicos de capacitação dos profissionais contábeis voltados 

aos esclarecimentos de como preencher/elaborar a DITR 2022 em 

conformidade com a legislação que rege o ITR Lei 9.393/1996 e 

alterações subsequentes e o Código Florestal Vigente Lei 12.651/2012; 

 

   
Total 

 

 
DO PRAZO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para a conclusão dos seriços é de ___(___) <INFORMAR O TOTAL DE 
DIAS DOS SERVIÇOS EM ALGARISMOS E POR ESTENSO> dias a contar da data de emissão da ordem de serviço. 
 
DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade desta proposta é de ___(___) <INFORMAR O TOTAL DE DIAS 
DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA > dias a contar da data da abertura das propostas. 
 
DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA, responsável pela assinatura do contrato: 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei9393.htm


 

 

Nome: <NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE> 
CPF/MF: <NÚMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE> 
RG/CI: <NÚMERO DO REGISTRO GERAL E/OU CARTEIRA DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE> 
Estado Civil: <ESTADO CIVIL DO REPRESENTANTE> 
Profissão: <PROFISSÃO DO REPRESENTANTE> 
Endereço Residencial: <ENDEREÇO RESIDENCIAL DO REPRESENTANTE> 
 
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: 
Nome do banco: <NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA> 
Agência nº: <NÚMERO DA AGÊNCIA BANCÁRIA> 
Nome da agência: <NOME DA AGÊNCIA BANCÁRIA> 
Conta corrente nº: <NÚMERO DA CONTA CORRENTE> 
 
Declaramos que todas as despesas necessárias para execução dos serviços, já estão inclusos nos preços propostos, sejam elas 
diretas ou indiretas, de qualquer natureza, tais como: Impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
sem mais nenhum ônus para este Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia  - PA. 
 
Declaramos ainda que aceitamos todas as exigências e condições do edital da presente licitação bem como respeitamos as 
especificações da Proposta de Preços e nos comprometemos a corrigir todo e qualquer obra que esteja em desacordo com o 
Projeto de Execução, ou com o presente edital. 
<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>.<ASSINATURA> .NomeIdentificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Anexo IV 

 
DECLARAÇÃO 

 
TOMADA DE PREÇO Nº ___/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.0000/2022 
 
<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF sob o n. <NUMERO DO 
CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). <NOME DO REPRESENTANTE LEGAL>, portador (a) da 
carteira de Identidade nº <DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, inscrito no CPF/MF sob o nº <NUMERO DO 
CPF/MF DO REPRESENTANTE>, DECLARA para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, de 21/06/1993, 
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, e inciso XXXIII do Art. 7 da Constituição Federal, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 
 
( ) SIM ( ) NÃO. 
 
<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
<ASSINATURA> . 
 
Nome 
Identificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Anexo V 
 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 
 
 
TOMADA DE PREÇO Nº ___/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.0000/2022 
 
<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF sob o n. <NUMERO DO 
CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). <NOME DO REPRESENTANTE LEGAL>, portador (a) da 
carteira de Identidade nº <DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, inscrito no CPF/MF sob o nº <NUMERO DO 
CPF/MF DO REPRESENTANTE>, DECLARA para os devidos fins de direito que não existe fato superveniente impeditivo de 
habilitação. 
 
Por ser verdade assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais. 
 
<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
<ASSINATURA> . 
 
Nome 
Identificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ANEXO VI 
 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 00/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.00/2022 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA 
Comissão Permanente de Licitação 
 

 
 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE – CREDENCIAL 
 
 
<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF sob o n. <NUMERO DO 
CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). <NOME DO REPRESENTANTE LEGAL>, portador (a) da 
carteira de Identidade nº <DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, inscrito no CPF/MF sob o nº <NUMERO DO 
CPF/MF DO REPRESENTANTE>, com contato podendo ser realizado através do telefone nº <NUMERO DO TELEFONE COM 
DDD>, fac símile (FAX) nº <NUMERO DO TELEFONE COM DDD>, endereço de correio eletrônico (email) <ENDEREÇO DE 
EMAIL>, vem por meio desta credenciar o Srº(a) <NOME DO REPRESENTANTE CREDENCIADO>, portador do RG/CI n. 
<NÚMERO DO RG/CI DO REPRESENTANTE CREDENCIADO>, inscrito no CPF/MF sob o n. <NÚMERO DO CPF/MF DO 
REPRESENTANTE CREDENCIADO>, inscrito no CREA <NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CREA>, à tomar deliberações referente 
a TOMADA DE PREÇO acima mencionada, com poderes para representar a empresa, assinar, solicitar, receber documentos, ou 
seja qualquer ato necessário á este credenciamento. 
 
Cordialmente, 
<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
 
 
<ASSINATURA> . 
Nome 
Identificação 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Anexo VII 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF sob o n. <NUMERO DO 
CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). <NOME DO REPRESENTANTE LEGAL>, portador (a) da 
carteira de Identidade nº <DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, inscrito no CPF/MF sob o nº <NUMERO DO 
CPF/MF DO REPRESENTANTE>, com contato podendo ser realizado através do telefone nº <NUMERO DO TELEFONE COM 
DDD>, fac símile (FAX) nº <NUMERO DO TELEFONE COM DDD>, endereço de correio eletrônico (email) <ENDEREÇO DE 
EMAIL>, DECLARA, para fins do disposto na alínea “a” do subitem OBSERVAÇÕES quanto à HABILITAÇÃO, do Edital, do 
TOMADA DE PREÇO nº ____/____, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na 
presente data, é considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006. 
 
Por ser expressão da verdade, segue assinada. 
<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
 
<ASSINATURA REPRESENTANTE> . 
Nome 
Identificação 
<ASSINATURA DO CONTADOR> 
. 
Nome 
Identificação 
(com carimbo De CNPJ/MF da empresa) 
OBSERVAÇÕES: 
1- A declaração deve vir fora do envelope habilitação e proposta, podendo ser entregue em mãos ou vir contida dentro de um 
envelope diverso devidamente identificado, constando ainda o número do CRC do contador, assinada e devidamente reconhecida 
firma do contador e do representante legal. 
2- Os que não estiverem presentes devem enviar esta declaração dentro de envelope diverso e devidamente identificado. 
3- Referido termo é apenas um modelo, podendo ser confeccionado de forma diversa pelos licitantes, desde que preenchidos os 
requisitos solicitados em edital. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Anexo VIII 
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  - PA DE SANTANA DO 
ARAGUAIA  - PA E A EMPRESA <EMPRESA VENCEDORA DO 
CERTAME> 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrita no CNPJ: 
05.832.977/0001-99, situada na avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três Poderes – Centro – Santana do Araguaia – 
PA, neste ato representada pela Secretária Municipal, Sr. Sr. Eduardo Alves Conti, portador do CPF nº 
377.205.702-00, residente na Rua Paulo de Oliveira S/N, Bairro: Bel Recanto - Santana do Araguaia – 
PA, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , estabelecida na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . , CNPJ. /MF, n. º . . . . . . . . . . . . . . , neste ato representada por . . . . . . . . . . . . , Senhor (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente em decorrência do PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.000/2022, referente à TOMADA DE PREÇO nº 000/2022, homologado em . . . . / . . . . / . . . . , mediante sujeição mútua às 
seguintes Cláusulas contratuais: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  
 
1.1. Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 

ASSESSORIA À GESTÃO TRIBUTÁRIA DAS RENDAS LOCAIS RELACIONADAS AO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE 
TERRITORIAL RURAL, em vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Terras e Tributos do 
Município de Santana do Araguaia-PA, conforme condições estabelecidas no edital de TOMADA DE PREÇO n.º____/2022 
e seus anexos, bem como a proposta apresentada, partes integrantes deste Contrato. 

 

1.2. Os serviços a serem prestados severão compreender os seguintes itens: 
 

a) Assessoria e apoio técnico junto à divisão de tributação municipal na retomada procedimental e levantamentos 
de valores passíveis de incremento dessa renda local; 
 
b) Assessoria e apoio administrativo às atividades de fiscalização tributária com foco em providências corretivas 
para melhorar e incrementar essa renda local; 
 
c) Assessoria junto ao contencioso administrativo tributário e fiscal na elaboração de réplicas, dos relatórios e 
das decisões de primeiras e segundas instâncias administrativas; 
 
d) Assessoria tributária com ênfase na constituição dos créditos tributários relativos ao ITR, observados a 
legislação tributária federal; 
 
e) Assessoria e/ou Consultoria durante a vigência do contrato junto a Divisão de Arrecadação, com a finalidade 
orientar este departamento no tocante a arrecadação do imposto territorial rural ITR respeitando as leis quem a rege;  
 
f) Acompanhamento em Cursos práticos para capacitação dos funcionários municipais elaborados e ministrados 
pela Escola de Gestão Fazendária ESAF, conforme orientação do Comitê Gestor, quando julgarem necessário e 



 

 

dentro da temática a ser discutidas com os Agentes de Fiscalização Tributária sanando dúvidas referentes a lei do ITR 
e do Código Florestal em vigor; 
 
g) Vistoria por amostragem no campo junto aos produtores rurais em 300 propriedades, buscando orientá-los a 
respeito das importâncias em prestas a informações de sua propriedade em DITR de acordo com a realidade do imóvel 
e respeitando as leis quem as rege, evitando assim pagamento desnecessários de tributos e malha fiscal de seus 
respectivos imóveis; 
 
h) Orientação junto aos contadores, para não elaborar as Declarações de DITR com informações divergente da 
realidade do imóvel e conforme as leis pertinentes; 
 
i) Divulgação junto a mídia local do início das fiscalizações e da necessidade de proceder retificações da DITR 
dos últimos 05 (cinco) anos; 
 
j) Assessoria na elaboração de roteiro de fiscalização, iniciando com a análise dos processos, de defesas em 
todas as fases administrativas, são elas: Termo de Intimação TI, Termo de Constatação e Intimação Fiscal –TCI e 
Notificação de Lançamento-NL, com o objetivo de validar ou invalidar documentação apresentada com o objetivo de 
eximir os processos de falhas e por consequência aumentar a arrecadação, analisar também e cadastros rurais e 
Declarações de Imposto Territorial Rural – DITR dos últimos 05 (cinco) anos; 
 
k) Cursos técnicos de capacitação dos profissionais contábeis voltados aos esclarecimentos de como 
preencher/elaborar a DITR 2022 em conformidade com a legislação que rege o ITR Lei 9.393/1996 e alterações 
subsequentes e o Código Florestal Vigente Lei 12.651/2012; 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

2.1 O presente Contrato tem como fundamento na Tomada de Preços nº 003/2022, devidamenteo 
homologado pelo Prefeito Municipal de Santana do Araguaia-PA, e a Proposta da CONTRATADA, tudo parte 
integrante deste Termo, independente de trnascriçao. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

3.1. Manter absoluto sigilo sobre todos os documentos e elementos que passem pela apreciação do (a) licitante 

contratado (a); 

3.2. Comunicar a Secretaria Municipal de Tributos e Terras qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

3.3. Manter informada a Secretaria Municipal de Tributos e Terras, quanto a mudanças de endereço, telefones e e-

mail de seu estabelecimento; 

3.4. Entregar com pontualidade os serviços; 

3.5. Atender com prontidão as reclamações por parte da contratante, objeto da presente licitação; 

3.6. Fornecer os serviços de acordo com as especificações e condições previstas deste Termo de Referência; 

3.7. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATANTE; 

3.8. Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 



 

 

3.9. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente, inclusive as Instruções 

Normativas dos órgãos de fiscalização; 

3.10. Executar os serviços dentro dos padrões e normas das entidades fiscalizadoras e emitir relatórios sobre o 

andamento dos serviços a cada solicitação; 

3.11. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal neles 

empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre 

o presente contrato; 

3.12. É de responsabilidade do CONTRATADO, as despesas operacionais relativo às viagens, alimentação, 

estadias, perícias, laudos, pareceres e cópias de documento e dos profissionais envolvidos nos trabalhos; 

3.13. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 

federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

3.14. Encaminhar para o Setor Financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

ARAGUAIA-PÁ, as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

3.15. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente   com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos 

serviços; 

3.16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 
4.1 A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 
das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 

 
4.2 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
 
4.3 Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 
4.4 Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo 
Setor  Competente. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
5.1 Este contrato será acompanhado e fiscalizado pela Sr(a). ........... servidor designada para esse fim, 
representando a CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 

 
5.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente da CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 
5.3 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administraçã o da CONTRATANTE, durante o período de 



 

 

vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

 
6.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, com vigencia a partir do dia ---/---/2022 e 
findando em 31 de Dezembro de 2022, podendo ser rescindido a qualquer tempo em virtude de causa 
superveniente, de força maior, ordem legal ou por conveniência administrativa. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 
7.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e 
poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, 
mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 

 Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades: 

 
- Advertência; 
- Multa; 
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, 

impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que 
aplicou penalidade; 

 
     - A multa prevista acima será a seguinte: 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 
descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

 
As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 
O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente; 

 
O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade; 

 
O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a 
prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

 
As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente 
do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

 
 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR E REAJUSTE 
 



 

 

9.1 – Pelos serviços mencionados acima, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente a 
.....% (...... por cento) sobre o valor arrecadado mensal referentes a impostos sobre propriedade territoral rural. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
10.1 - As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária Exercício 2022: 
 

  17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS  - 21.122.0037.2-063 – Manutenção da Secretaria de 
Tributos e Terras – 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  

    
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 
11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação dasdevidas justificativas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 
12.1. Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho  de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de 
contratos e disposições de direito privado. 

 

   12.2. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e     julgadas no Foro da Cidade de Santana do Araguaia - Pará, com exclusão de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. 

 

12.3. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surtam  um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 
       SANTANA DO ARAGUAIA - PÁ, ------/----/-------  

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 
CNPJ  05.832.977/0001-99 

CONTRATANTE 
 

                                                                         
    CONTRATADO(A) 

 
TESTEMUNHAS: 

1ª - NOME:______________________ CPF: 

2ª - NOME:_______________________CPF: 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
ANEXO IX 

 
TOMADA DE PREÇO Nº  003/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.055/2022 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 
 
 

___________________________________________________, inscrito no CNPJ nº ____________________________, por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ____________________________________, portador da Cédula de 
Identidade nº ______________________, e do CPF nº __________________________________, DECLARA para os 
devidos fins de direito, que não possuímos sócios, que pertençam a administração municipal e que tenha relação de 
parentesco, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais 
ou agentes políticos, inclusive de autarquias, institutos, agências, empresas públicas, sociedades de economia mista e 
fundações públicas, bem como com todos os demais ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento, tanto das 
administrações públicas municipais diretas como das indiretas, que esteja em desacordo com a Súmula 13 do STF e art. 9  
da Lei 8.666/93. 
 
 

_____________, em ____ de __________________ de 2022. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 
 

Obs: reconhecer firma do representante que assinar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 
 
 
A empresa, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº , declara, sob as penas 
da lei, que conhece e se submete literalmente aos ternos e condições previstos no Edital de TOMADA 
DE PREÇOS nº 003/2022 e seus anexos, bem como ao disposto no art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, a 
obrigação de manter durante toda a execução do futuro contrato, todas as condições de habilitação e 
as exigências de qualificação, especialmente, no que se refere à regularidade fiscal e especificação 
do objeto deste instrumento, sob pena de ser declarada a inexecução do pacto e aplicadas às 
penalidades previstas na lei, sem prejuízo de ressarcimento de eventuais danos materiais porventura 
causados à contratante ou a terceiros.  
 
____________, ___de de_____  
 
 
 
Nome Representante da empresa 
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