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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 008/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

1. PREÂMBULO 

 

 

O Instituo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de 

Paraopeba – IPREV PBA, autarquia municipal, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.931.756/0001-17, com sede na 

Rua Paula Freitas, nº.110, Centro, CEP 35.774-000, nesta cidade, por 

intermédio do Pregoeiro e da Comissão de Apoio, torna pública a realização 

do processo administrativo de licitação nº 008/2020, na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL nº. 001/2020, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, para contratação de empresa especializada em serviços técnicos de 

consultoria e assessoria a Regime Próprio de Previdência Social, conforme 

condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

 

 

2.  DAS CONSULTAS AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

2.1. Cópia do instrumento convocatório poderá ser retirada no site do Instituto de Previdência, 

http://www.iprevpba.mg.gov.br no site da Prefeitura de Paraopeba, 

https://www.paraopeba.mg.gov.br, bem como na sede do Instituto, Rua Paula Freitas, nº 110 – 

Centro, em Paraopeba, das 08h00 às 17h00.   

 

2.2. Os pedidos de esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados 

pelo IPREV PBA através do endereço eletrônico, iprevpba@hotmail.com, 

iprevpba@iprevpba.mg.gov.br, pelo telefone (31) 3714-3519 ou pessoalmente na sede do 

Instituto, endereço constante do item 2.1.  

https://www.paraopeba.mg.gov.br/
mailto:iprevpba@hotmail.com
mailto:iprevpba@iprevpba.mg.gov.br
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2.2.1. O edital não será encaminhado via postal ou através de fac-símile. 

 

2.3. A apresentação das propostas pressupõe conhecimento de todos os dados e informações 

necessários ao seu preparo e a aceitação das condições estipuladas neste edital. 

 

3.  DA SESSÃO PÚBLICA E DO PREGÃO PRESENCIAL 

 

3.1. O PREGÃO PRESENCIAL nº. 001/2020, tipo MENOR PREÇO GLOBAL será regido 

pela Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 137 de 14 de dezembro 

de 2007, e aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal 8.666, de 

21 de junho de 1993 e demais normas aplicáveis à matéria, bem como pelas condições 

estabelecidas no presente edital. 

 

3.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e dos 

Anexos que dele são parte integrante.  

 

3.3. Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão recebidos, em 

sessão pública, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participarem 

do certame, no endereço, data e horário estipulados no item seguinte. 

 

 

3.4. A sessão pública para abertura dos envelopes e a sessão de 

lances ocorrerá na sede do IPREV PBA, Rua Paula Freitas, nº 110,  

Centro – Paraopeba, no dia 18 de dezembro de 2.020, às 09h30m. 

 

 

3.5. Atendendo às normas de saúde e segurança e orientações dos profissionais da saúde, o 

uso de máscaras será obrigatório para entrada na sede do Instituto e durante todo o 

procedimento licitatório. 

 

3.6. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça 

a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente 

prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 
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3.7. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro responsável acompanhado da Equipe de 

Apoio.  

 

3.8. No local e data designados para a Sessão Pública deste Pregão Presencial serão realizados os 

seguintes procedimentos: 

 

3.8.1. Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas na 

participação deste Pregão. 

3.8.2. Recebimento da Declaração de habilitação e dos envelopes  

a) Proposta Comercial 

b) Documentos de Habilitação 

3.8.3. Abertura dos envelopes PROPOSTA COMERCIAL e verificação da 

compatibilidade das propostas com as exigências editalícias. 

3.8.4. Divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas. 

3.8.5. Condução dos trabalhos com relação aos lances verbais. 

3.8.6. Abertura do envelope DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da licitante ofertante 

do menor preço, exame de sua habilitação e verificação de sua compatibilidade com as 

exigências editalícias. 

3.8.7. Devolução dos envelopes DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, fechados, às 

demais licitantes, após assinatura do Contrato pela licitante vencedora. 

3.8.8. Outros procedimentos que se fizerem necessários à realização deste Pregão. 

 

4. DO OBJETO 

 

4.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na 

prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão de RPPS para o IPREV PBA (Gestão 

Previdenciária).  

4.1.1. Os serviços serão prestados em conformidade com o Anexo I deste Edital. (Termo 

de Referência) 

4.1.1.1. A empresa interessada poderá fazer visita técnica no período de 08/12/2020 a 

16/12/2020 em horário previamente agendado com a Diretora Presidente do IPREV PBA. A 

visita técnica não será obrigatória e o agendamento deverá ser feito com antecedência mínima de 
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24 (vinte e quatro) horas pelo telefone (31) 3714-3519, indicando o nome do profissional que 

será designado para realizar a visita e os dados de contato da empresa interessada. 

 

4.1.1.2. A visita técnica representará a oportunidade para as licitantes interessadas 

conhecerem as características e especificações, condições especiais ou dificuldades que possam 

interferir na prestação dos serviços, além de fazerem todos os questionamentos e solicitações 

técnicas que acharem necessários para elaboração de suas propostas comerciais.  

 

4.1.1.3. A visita técnica deverá ser realizada pelo atuário ou outro profissional capacitado 

da empresa interessada, detentor de conhecimento e/ou possuidor de capacidade técnica 

necessária ao entendimento da execução do objeto, uma vez que a proposta comercial da 

empresa, a ser interposta na licitação, não poderá sofrer alterações na sua forma e valor final sob 

a alegação de desconhecimento de fatores que pudessem influenciar o preço do objeto e a 

formulação de sua proposta de preços. 

 

4.1.1.4. O representante do interessado deverá identificar-se com documento oficial que 

contenha foto, procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em 

cartório, concedendo-lhe poderes especiais de representação. 

 

4.1.1.5. Caso a licitante realize a visita o atestado será expedido pela Diretora Presidente 

do IPREV PBA, comprovando que a empresa está ciente das informações técnicas e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação. 

 

5.  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

 

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados, pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 

objeto, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos.  

 

5.2. Não poderão participar da presente licitação:  

5.2.1. empresa suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou 

declarada inidônea para licitar ou contratar com o poder público no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios;  

5.2.2. empresas que estejam sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação;  
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5.2.3. empresas que não atenderem as condições deste edital; 

5.2.4. pessoas jurídicas das quais participem como sócio, gerente ou diretor, os servidores 

do Município de Paraopeba. 

 

5.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, 

pelo descumprimento, se sujeitará às penalidades cabíveis.  

 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

6.1. Cópia do instrumento convocatório poderá ser retirada no site do Instituto de Previdência, 

http://www.iprevpba.mg.gov.br no site da Prefeitura de Paraopeba, 

https://www.paraopeba.mg.gov.br, na sede do Instituto, Rua Paula Freitas, nº 110 – Centro, em 

Paraopeba, das 08h00 às 17h00, bem como poderá ser solicitado nos seguintes endereços 

eletrônicos: iprevpba@iprevpba.mg.gov.br e iprevpba@hotmail.com. 

 

6.2. Impugnações aos termos do edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, até 2 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, mediante petição a ser enviada 

para o e-mail iprevpba@hotmail.com ou iprevpba@iprevpba.mg.gov.br, ou ainda protocolizadas 

na sede do IPREV PBA, dirigidas ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor técnico competente. 

 

6.3. O IPREV PBA não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou 

outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, 

por isso, sejam intempestivas. 

 

6.4. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas, conforme art. 21, § 4º, da Lei 8.666/93. 

 

6.5. A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail  e será divulgada da mesma 

forma de publicação do Edital, para conhecimento de todos os interessados. 

 

https://www.paraopeba.mg.gov.br/
mailto:iprevpba@iprevpba.mg.gov.br
mailto:iprevpba@iprevpba.mg.gov.br
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6.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão 

pública do pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

   6.6.1. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 

participar do processo licitatório. 

 

7. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

 

7.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder ao 

respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste 

procedimento licitatório, INCLUSIVE COM PODERES PARA FORMULAÇÃO DE 

OFERTAS, LANCES VERBAIS E MANIFESTAR-SE A RESPEITO DO INTERESSE DE 

RECORRER. 

 

7.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório e a responder pela empresa representada, por todos os atos e 

efeitos previstos neste edital. 

 

7.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na sua imediata 

exclusão da fase de lances verbais, mantendo-se sua proposta escrita. 

 

7.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

7.4.1. tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

(cópias autenticadas ou apresentar os originais para conferência) 

  

7.4.2.tratando-se de procurador, a PROCURAÇÃO por instrumento público ou 

particular, com reconhecimento de firma do outorgante, NA QUAL CONSTEM PODERES 

ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, negociar preço, interpor recursos e desistir de 

sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado 

do correspondente documento, dentre os indicados no item 7.4.1, que comprove os poderes do 

mandante para a outorga; (cópias autenticadas ou apresentar os originais para conferência) 



 

Página 7 de 51 

 

 

7.4.3. o representante legal, credenciado e/ou procurador, deverá identificar-se exibindo o 

documento oficial de identificação que contenha foto.  

 

7.5. Sendo a PROCURAÇÃO PARTICULAR, deverá ter firma reconhecida e estar 

acompanhada do documento comprobatório dos poderes do outorgante (ato 

constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica - contrato social onde se possa identificar o 

ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado no momento do credenciamento. 

 

7.6. Os documentos exigidos para o credenciamento (originais ou cópias) deverão ser 

apresentados no início da sessão do pregão, em envelope separado dos envelopes de proposta 

comercial e de documentos para habilitação. No caso de cópias, as mesmas devem estar 

autenticadas por tabelião ou pelo pregoeiro ou membro da sua equipe de apoio. 

 

7.7. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento, impedirá a participação do licitante na fase de lances verbais. 

 

7.8. O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente 

credenciado. 

 

7.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

 

8.  DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E 

DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO 

 

8.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus 

representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro, que dirigirá os 

trabalhos, receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata os nomes dos 

licitantes. 

 

 8.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, separada de qualquer dos 

envelopes exigidos no subitem abaixo, dando ciência de que atende às condições do presente 

certame, conforme Modelo, constante em ANEXO IV, e; 
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 8.1.2. Envelope contendo a Proposta Comercial (envelope nº 1), devidamente lacrado. 

 

 8.1.3. Envelope contendo a documentação exigida para a Habilitação (envelope nº 2), 

devidamente lacrado. 

 

        8.1.4. A declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, prevista no item 8.1.1 

deverá ser entregue no início da sessão, logo após o credenciamento, separadamente dos 

envelopes 1 e 2. 

 

8.2. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes. 

 

 8.2.1. Os documentos relativos a proposta comercial e a habilitação deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o 

nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 

("Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e “b” a seguir: 

 

a) envelope contendo os documentos relativos à proposta comercial(preço): 

Ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV PBA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N°001/2020  

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE 1 (PROPOSTA COMERCIAL) 

 

b) envelope contendo os documentos de habilitação: 

Ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV PBA 

PROCESSO LICITAÓRIO Nº 008/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE 2 (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) 

 

8.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou publicação 
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em órgão da imprensa oficial; no caso de cópias, desde que acompanhadas dos originais para 

conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

 

8.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 

catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

 

8.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 

documentos referentes à proposta comercial e à habilitação e seus anexos, deverão ser 

apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto à expressões técnicas de uso corrente. 

 

8.6. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em 

língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o 

idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

 

8.7. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ - indicado nos documentos da 

proposta de preço e em todos os documentos da habilitação deverá ser o mesmo do 

estabelecimento que efetivamente vai prestar os serviços, objeto da presente licitação. 

 

8.8. A não-entrega da Declaração exigida no subitem 8.1.1 deste edital implicará no não-

recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta 

comercial e de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame. 

 

8.9. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 

9.  DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE “1” 

 

9.1. Os licitantes deverão apresentar suas propostas no envelope 1 - “Proposta Comercial”, que 

demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item. 

  

9.2. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada/digitada, sem rasuras, 

emendas, entrelinhas ou ressalvas, com no máximo duas casas decimais, e entregues no local, dia 

e hora preestabelecidos no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, 
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número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo 

representante legal e assinada a última, sobre carimbo com nome, identidade, e deverá conter 

especificação clara e detalhada do objeto a ser oferecido, com as características exigidas 

conforme ANEXO I, e o seguinte: 

 

9.2.1. indicação do valor mensal e o valor global, em algarismo e por extenso, em moeda 

corrente e do país limitada à expressão em centavos a duas casas decimais. Havendo 

discrepância entre os valores apresentados, será considerado para efeito de julgamento o que 

estiver grafado por extenso; 

9.2.2. o valor proposto (PREÇO) deverá ser cotado considerando-se que a prestação de 

serviço ocorrerá na sede do Instituto de Previdência e na sede da empresa contratada, incluindo 

quaisquer gastos ou despesas com mão-de-obra, transporte, alimentação, hospedagem, tributos, 

ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou despesas incidentes desta 

contratação. 

9.2.3. prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na 

legislação em vigor. Se na proposta não constar prazo de validade, subtende-se 60 dias. 

9.2.4. designação do número desta licitação; 

9.2.5. a proposta deverá conter, ainda, o nome do representante legal da empresa 

para assinatura do competente contrato, especificando seu estado civil, profissão, endereço 

residencial, nº do CPF e do RG; 

 

9.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

 

9.4. Em caso de divergência entre os valores unitários e o valor total, prevalecerão os primeiros, 

e se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos, 

prevalecerão os valores por extenso. 

 

9.5.  Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a 

variação dos custos. 
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9.6. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos 

proponentes às condições deste edital. 

 

9.7. Ficam vedadas: 

  

9.7.1. a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada a outra empresa; 

9.7.2. a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato. 

 

10. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “2” 

 

10.1. Os licitantes deverão apresentar no envelope 2 - “Documentos de Habilitação”, 

que demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item.  

10.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação:  

  

10.2.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

 a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado da última 

alteração, se houver, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de 

documentos que comprovem a eleição de seus administradores, devendo o objeto social ser 

compatível com o objeto da licitação; 

  b.1) Em se tratando de alteração consolidada, esta deverá conter todas as cláusulas 

atribuídas por lei, em vigor.  Neste caso não será necessária a apresentação do primeiro contrato 

social. 

  b.1.1) Se a alteração consolidada encontrar-se desatualizada, o interessado deverá 

juntar, além desta, as modificações posteriores. 

  b.1.2) Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas 

deverão ser apresentadas pelo licitante. 

 c) 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, quando a atividade assim o exigir. 

 

10.2.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
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a)Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, através do cartão 

do CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, 

inclusive para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou 

Empresas de Pequeno Porte; 

 

b)Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 

ou a sede do licitante; 

 

c)Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (certidão conjunta de 

débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da união), Estadual e Municipal, 

esta última da sede da proponente; 

 

d)Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - 

FGTS, através de Certificado de Regularidade Fiscal emitido pela Caixa Econômica 

Federal - CEF; 

 

e)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a 

exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que 

tenha os mesmos efeitos da CNDT.  

 

10.2.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a)Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da presente licitação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprove ter a licitante, executado satisfatoriamente os 

serviços, objeto deste edital. 

a.1) Não será aceito o DRAA – Demonstrativo de Resultado de Avaliação Atuarial como 

comprovante de capacidade técnica.  

a.2) Os atuários da empresa, deverão estar devidamente registrados junto ao Instituto 

Brasileiro de Atuária e Membro MIBA e deverão comprovar experiência� 

profissional�na�atividade de� consultoria� atuarial,�através�de atestado�de� 
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capacidade�técnica�emitido�por�pessoas jurídicas, públicas�ou�privadas, 

para�as�quais�prestaram�ou�ainda�prestam serviços, objeto deste edital. 

b) A equipe técnica deverá ser composta por no mínimo: 02 Atuários, 01 Advogado, 01 

Contador e 01 Economista. 

c)Currículo mínimo dos profissionais que executarão o objeto da licitação. 

d)Comprovação de registro dos profissionais da equipe técnica nos respectivos órgãos 

profissionais; 

d.1) Esses profissionais devem ser devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes e devem fazer parte do quadro permanente da empresa. Essa comprovação deve 

ser feita através de cópias autenticadas da Carteira de Trabalho, da Ficha de Registro do 

Empregado, ou através de Contrato de Prestação de Serviços ou, em caso do profissional ser 

proprietário ou sócio da empresa, a comprovação dar-se-á mediante apresentação de cópia da 

Certidão Simplificada da Junta Comercial/Contrato Social; 

 

10.2.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a)Certidão Negativa de Falência ou Recuperação da sede da pessoa jurídica, expedida 

pelo cartório distribuidor (Fórum). 

 

10.2.5.  DEMAIS DOCUMENTOS:  

 

a)Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal, conforme modelo em ANEXO III. 

b)Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma 

do parágrafo 2º, art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme ANEXO V; 

 

10.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de 

apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião, ou apresentados os respectivos 

originais para conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio. 

 

10.4. Não serão aceitos, de forma alguma, documentos copiados ou transferidos por fax. 

 



 

Página 14 de 51 

 

10.5. Serão aceitas as certidões, em original, obtidas pela Internet, dentro do prazo de validade, 

sujeitando-as as verificações, caso necessário. 

 

10.6. Os documentos que não tiverem data de validade serão considerados válidos se emitidos 

nos 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega dos envelopes. 

 

10.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

 

 10.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 10.7.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.7.1 implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções, conforme previsto no art. 81 da 

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

10.7.3. Se a empresa licitante se enquadrar, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, como MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE (EPP), deverá a mesma, no momento do credenciamento, apresentar, também, a 

declaração constante do modelo em apenso (ANEXO VIII), notadamente para efeito de 

aplicação do “direito de preferência” previsto na citada norma.  

10.7.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou ao 

enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao 

tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 123/2006, ou à elaboração independente de 

proposta, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

  

11.  DA SESSÃO - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

 

11.1. No dia, hora e local designados neste edital, será realizada sessão pública para recebimento 

das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu 

procurador proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, possuir os necessários 
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poderes para formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

 

11.2. Aberta à sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro, declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o 

inciso VII do art. 4° da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 (ANEXO IV) e, em envelopes 

separados, a proposta comercial e a documentação de habilitação. 

 

11.3. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “1”, contendo as propostas, que deverão 

ser rubricadas por ele, equipe de apoio e pelos representantes das licitantes presentes, 

conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edital, sendo 

classificadas as propostas dos licitantes de menor preço e aquelas que tenham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de 

menor preço, para o lote licitado.  

 

11.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o 

máximo de três, para que os licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas suas propostas escritas. No caso de empate nos preços, serão admitidas 

todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

 

11.5. O julgamento da presente licitação será processado, segundo o critério de MENOR 

PREÇO GLOBAL e observado o disposto no item anterior, de acordo com o qual será 

classificada em primeiro lugar, constituindo-se a proposta mais vantajosa para o IPREV- PBA, 

aquela que atender aos fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste Edital e ofertar o 

menor preço global.  

 

11.6. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, 

que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances 

verbais serão feitos até o encerramento do julgamento destes. 

 

11.7. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 

em ordem decrescente de valor. 
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11.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

11.9. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor do item, 

inferiores à proposta de menor preço. 

 

11.10.  Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

11.11. Nos preços propostos deverão ser incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

trabalhistas, fiscais e comerciais, tarifas, seguros, frete, treinamento, e quaisquer outros ônus que 

porventura possam recair sobre o fornecimento/prestação do objeto da presente licitação, os 

quais ficarão a cargo única e exclusivamente da Contratada. 

11.11.1. Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da 

proposta de preços, pertinentes a valores expressos em algarismos e por extenso prevalecerá, 

para todos os efeitos, o registro efetuado por extenso. 

 

11.12. Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

 

11.13. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação - “2” - do licitante que a tiver formulado para confirmação das suas 

condições habilitatórias.  

11.13.1. Na apreciação e no julgamento das propostas não serão consideradas quaisquer 

ofertas ou vantagens não previstas neste instrumento, nem serão permitidas ofertas baseadas nas 

propostas das demais licitantes, obrigando-se o licitante, a executar as condições da proposta 

apresentada. 

 

11.14. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o item, objeto do certame. 
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11.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital. 

 

11.15.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) não atenderem às exigências deste Edital e/ou as propostas entregues após o prazo 

fixado pelo Edital; 

b) apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

c) apresentar preços unitários superiores ao praticado no mercado; 

d) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital; 

e) que não atendam a todos os incisos dispostos no item 10, bem assim, aquelas contidas 

no Anexo I - deste Edital. 

 

11.16.  Nas situações previstas nos incisos 11.10, 11.12 e 11.15, o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

11.17.  O licitante declarado vencedor deverá apresentar ao pregoeiro, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova proposta escrita 

acompanhada de nova planilha de preços, observando o disposto no item 9.2 , em conformidade 

com o anexo deste edital. 

 

11.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes 

presentes. 

 

11.19. As omissões irrelevantes não ensejarão a desclassificação do licitante vencedor, salvo se 

causarem prejuízo à Administração ou lesarem direitos dos demais proponentes. 

 

11.20. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte.  
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 11.20.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 

 

11.21. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 11.21.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 

será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 11.21.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do item 11.21.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese dos §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito. 

 11.21.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 11.21.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no 11.21.1, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 11.21.5. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 11.21.6. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

11.21.7. Excluída a hipótese do empate ficto e no caso de absoluta igualdade de preços 

entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, a critério do 

Pregoeiro, para o qual todas as licitantes serão convocadas, na forma do § 2º, do art. 45, da Lei 

8.666/93. 

 

11.22. Será feito o ordenamento das demais propostas habilitadas e classificadas de acordo com 

o critério MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

11.23. Todos os documentos e envelopes serão rubricados pelos licitantes presentes e pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
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11.24. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência, 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

 

11.25. É facultado, ainda, ao Pregoeiro, para efeito de avaliação e julgamento da Habilitação ou 

Proposta Comercial valer-se de assessoramento técnico. 

 

12.  DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

12.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para  homologação, 

conforme previsto no Decreto Municipal 137/2007. 

 

12.2. É facultado ao IPREV/PBA, quando o vencedor não apresentar situação regular para 

cumprimento da proposta ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, a cumprí-la, convocar os 

LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas na legislação pertinente. 

 

12.3. A proposta da vencedora deverá ser executada em estrita conformidade com as prescrições 

deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis. 

 

13.  DOS RECURSOS 

  

13.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões  em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.1.1. A petição poderá ser feita na sessão, e se oral, será reduzida a termo em Ata. 

 

13.2. Os recursos e as impugnações, interpostos posteriormente ao dia da sessão, deverão 

observar os seguintes requisitos: 

 

a) Serem datilografados/digitados e devidamente fundamentados; 

b) Serem dirigidos ao Pregoeiro; 
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c) Serem assinados pelo representante legal da recorrente ou por Procurador devidamente 

habilitado; 

d) serem protocolados na sede do IPREV/PBA.  

 

13.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do 

direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

 

13.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 

licitante vencedor. 

 

13.6. Os recursos e as impugnações apresentados fora do prazo não serão conhecidos. 

 

14. DA REVOGAÇÃO E OU ANULAÇÃO DO CERTAME  

  

14.1. A Administração, observadas as razões de conveniência e oportunidade, devidamente 

justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua 

nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 

 

14.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação 

deste procedimento licitatório. 

 

15. DA RESCISÃO 

 

15.1. A rescisão ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:  

15.1.1. Recusar-se a prestar os serviços, objeto desta Licitação; 

15.1.2.Falir ou dissolver-se; 

      15.1.3.Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem 

prévia e expressa anuência do IPREV/PBA. 

15.1.4.Tornar-se inadimplente com relação a qualquer das condições do contrato. 

 

16. DAS CONTRATAÇÕES E DO PRAZO 
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16.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando a partir da data de sua 

assinatura. 

16.1.1. Excepcionalmente, o prazo contratual poderá ser prorrogado, caso ocorra algumas 

das hipóteses elencadas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e desde que autorizado no contrato. 

 

16.2. A licitante vencedora terá o prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da 

convocação/comunicação para assinar o contrato, conforme minuta constante do ANEXO VII 

que integra este Edital. 

 

16.3. É facultado ao IPREV/PBA, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 

remanescentes, pela ordem de classificação.  

 

16.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da apresentação das propostas, sem a comunicação 

para a contratação, fica o licitante liberado dos compromissos assumidos. 

 

16.5. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, pelos motivos constantes 

no artigo 78, incisos I a XVIII, e parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

 

16.6. Farão parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo da 

presente licitação. 

 

16.7. Correrão por conta do licitante vencedor às despesas que incidam ou venham a incidir 

sobre o contrato. 

 

16.8. O Contrato poderá ser aditado, quando necessário, na forma da lei. 

 

17. DO PAGAMENTO 

 

17.1. O pagamento devido será efetuado mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da 

prestação, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente certificadas, e desde que 

atendidas as demais condições contratuais. 

 



 

Página 22 de 51 

 

17.2. A Nota Fiscal apresentada deverá estar acompanhada da CND da Fazenda Federal e do 

FGTS, atualizados, caso contrário ocorrerá à paralisação do pagamento, sobre o qual não 

incidirão juros de mora ou correção monetária.  

 

18. DAS PENALIDADES   

 

18.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 

definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem 

prejuízo das sanções legais, descritas nos artigos: 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e 

responsabilidades civil e criminal; 

a)0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega do objeto contratado, calculado 

sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

b)20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, pela inexecução parcial ou total do 

Contrato, infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta 

apresentada, exceto prazo de entrega. 

18.1.1. As multas mencionadas nas alíneas “a” e “b” acima serão descontadas dos 

pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda 

corrente, ou ainda, judicialmente, quando for o caso. 

18.1.2. Aos proponentes, que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrarem o contrato, deixarem de entregar ou apresentarem documentação falsa e 

incompleta exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não 

mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de 

modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 

conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 

IPREV-PBA pelo infrator: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo 

prazo de até 02 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 

18.1.3. A aplicação das penalidades previstas nesse item é de competência exclusiva do 

IPREV-PBA. 
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19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

19.1. Para fazer face às despesas, serão utilizadas as dotações orçamentárias do orçamento de 

2.021 do IPREV/PBA:  

 

03.01.01.09.122.0400.4001-339035 – Fonte: 10500 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

20.1. A empresa vencedora do certame obriga-se a: 

20.1.1. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte, deslocamentos e garantias, resultantes da 

execução do contrato; 

20.1.2. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas, emolumentos 

necessários à fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas autoridades 

constituídas, além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributárias, bem como por 

quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus funcionários, 

despesas com pessoal, de acordo com as exigências legais, inclusive o fornecimento de 

transporte, hospedagem e alimentação e outras que se fizerem necessárias à plena e perfeita 

execução dos serviços, quando os realizarem  in loco; 

20.1.3. Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e danos 

decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação dos 

serviços, devido à impossibilidade de execução conforme o contratado, sem qualquer custo 

adicional ao Contratante; 

20.1.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se 

fizerem necessárias nos serviços a serem prestados, até o limite de 25% do valor do contrato; 

20.1.5. Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta 

ou indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados; 

20.1.6. Informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone e/ou 

endereço eletrônico (e-mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem 

necessários por parte do Contratante; 

20.1.7. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o 

estabelecido; 

20.1.8. Executar os serviços em total conformidade com o ANEXO I; 
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20.1.9. Realização de no mínimo uma visita mensal ao IPREV/PBA, por um dos atuários, 

para consultoria in loco. As despesas da consultoria in loco serão de responsabilidade da 

Contratada. 

20.1.10. Manter durante todo o contrato a equipe técnica composta por no mínimo: 02 

Atuários, 01 Advogado, 01 Contador e 01 Economista. 

 

20.2. Deverão ser tomadas as providências para correção das falhas detectadas, a fim de manter o 

controle de qualidade dos serviços executados, reportando-se ao Fiscal do Contrato quando 

houver necessidade.  

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.1. Uma vez firmada a contratação, o IPREV-PBA se obriga a: 

 21.1.1.Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 

8.666/93, para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação; 

 21.1.2.Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente 

Edital; 

 21.1.3.Acompanhar e fiscalizar, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante 

vencedora, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante vencedora; 

 21.1.4. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste 

Edital e Contrato a ser firmado entre as partes, procedendo-se à retenção dos tributos devidos, 

consoante a legislação vigente; 

 21.1.5.Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, 

bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

21.1.6.Definir regras de fiscalização relativas ao objeto contratado; 

 21.1.7.Outras obrigações constantes da Minuta do Contrato. 

 

22.  DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO 
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22.1. Após os primeiros 12 (doze) meses, quando da prorrogação, caso se verifique a 

necessidade de reajuste, o valor do contrato será atualizado pelo IGP-M (Índice Geral de Preços 

de Mercado), nos termos da Lei 8.666/93, suas alterações posteriores. 

 

23.  DA FISCALIZAÇÃO 

 

23.1. A fiscalização da execução do objeto será do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV/PBA, através de sua Diretoria Executiva e de seu 

Fiscal do Contrato, conforme determina Portaria IPREV PBA nº 025/2017. 

 

24.  DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICAVÉIS ÀS MICROEMPRESAS E 

PEQUENAS EMPRESAS 

 

24.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a 

sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n
o
 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais); 

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00(quatro milhões e oitocentos mil reais). 

24.1.1. Considera-se receita bruta, para fins do disposto no item 25.1, o produto da venda 

de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado 

nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 

concedidos. 

24.1.2. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere 

o item 25.1 será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de 

pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses. 

24.1.3. O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como 

microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão 

alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm#art966
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24.1.4. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 

nº 123/2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:  

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no pís, de pessoa jurídica com sede 

no exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia 

de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar 

nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 

22.1 deste Edital; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 

empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 25.1 deste Edital; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 

25.1 deste Edital; 

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de 

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 

imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa 

de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência 

complementar; 

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 

pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, 

relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

24.1.5. O disposto nas alíneas itens d e g do subitem 25.1.4 não se aplica à participação 

no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de 

subcontratação, no consórcio previsto na Lei Complementar nº 123/2006, e associações 

assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos 

de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das 

microempresas e empresas de pequeno porte.  
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24.1.6. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma 

das situações previstas nas alíneas do subitem 25.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que 

trata a Lei Complementar nº 123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a 

situação impeditiva. 

24.1.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem deste Pregão 

Presencial, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

24.1.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

ao licitante, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

este for declarado o vencedor do presente certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

24.1.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 25.1.8, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da 

Lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 

25.  DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

 

25.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições das 

Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93, com as alterações posteriores, do Decreto Municipal nº 

137/2007 e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação 

supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito. 

 

25.2. As reuniões de abertura dos envelopes serão sempre públicas. 

 

25.3. A Equipe de Apoio poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no presente 

Edital e seus anexos, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entrega das propostas. 

Tais aditamentos, modificações ou revisões, serão encaminhadas através de carta, fac-símile, e-

mail ou telegrama circular a todos os interessados que tenham adquirido o Edital desta licitação, 

e na hipótese de influírem substancialmente na elaboração das propostas, será dada divulgação 

pela mesma forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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25.4. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

  

25.5. Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, 

informações complementares. 

 

25.6. No interesse do IPREV-PBA, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 

indenização, poderá ser:  

a) adiada a data da abertura desta licitação; 

b) alteradas as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização. 

 

25.7. Não serão permitidos a retirada dos envelopes apresentados e/ou o cancelamento de 

propostas, pelos licitantes, após a sua entrega. 

 

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 

  

25.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

    

25.10. Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e incluído o 

dia de vencimento, considerando-se o expediente normal.  

 

25.11. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

25.12. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para recebimento de 

propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
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25.13. De acordo com conveniência do IPREV-PBA, devidamente justificada, quantidades 

poderão ser aumentadas ou reduzidas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) conforme o § 

1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

25.14. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade 

competente, observados os preceitos de direito público e as disposições das Leis n° 10.520/2002 

e 8.666/93. 

 

25.15. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 

foro da Comarca de Paraopeba\MG. 

 

25.16. Para efeito da presente licitação será considerado o horário oficial de Brasília. 

 

25.17. Constituem Anexos deste Edital: 

a) Anexo I - Termo de Referência; 

b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento para participar da licitação;  

c) Anexo III - Modelo de Declaração que não emprega menor;  

d) Anexo IV - Declaração de Atendimento aos Requisitos de habilitação; 

e) Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo 

da Habilitação; 

f) Anexo VI - Modelo de Proposta; 

g) Anexo VII - Minuta de Contrato; 

h) Anexo VIII - Modelo Declaração de Microempresa/Empresa de Pequeno Porte. 

 

Paraopeba/MG, 04 de dezembro de 2020. 

 

___________________________________ 

Cláudia Regina Pinta 

Pregoeira Oficial 

              

___________________________________ 

Anna Paula Cardoso Ribeiro Araújo 

Diretora Presidente IPREV-PBA 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I. OBJETO 

 

A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação 

de serviços de assessoria e consultoria em gestão de RPPS para o IPREV PBA (Gestão 

Previdenciária). 

 

II.  JUSTIFICATIVA 

 

Primeiramente, cumpre ressaltar que as compras e contratações das entidades públicas 

seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei. 

Sob esse prisma, vale lembrar que toda contratação no âmbito da Administração Pública deve 

ser submetida a prévio procedimento licitatório, nos termos do que dispõe o art. 37, XXI, da 

Constituição da República. 

Entende-se que a licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública para assegurar a 

igualdade de condições a todos os interessados em procedimentos que visam suprir as 

necessidades dos órgãos públicos, acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou 

pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e 

ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações. 

Considerando a necessidade de transparência, segurança, confiabilidade, solvência e liquidez do 

Regime Próprio de Previdência Social do Servidor Público Municipal de Paraopeba/MG, a 

contratação de consultoria especializada se faz necessária devido à complexidade na gestão deste 

regime, atendendo todos os normativos vigentes emanados da Secretaria Especial de 

Previdência, orientações do Tribunal de Contas, legislações federais, estaduais e municipais que 

regem a matéria, além do dever de cumprimento das normas constitucionais. 

Considerando ainda que a prestação dos serviços aqui descritos é de caráter obrigatório aos 

RPPS, e ressaltando a necessidade de manutenção e elevação do Certificado Pró-Gestão, que 

exige uma gestão segura, qualificada e profissional dos membros das autarquias previdenciárias, 

considera-se imprescindível esta contratação, visando orientar o IPREV PBA na execução de 

suas políticas previdenciárias, garantindo a técnica necessária à regular condução da previdência 

municipal, avaliando e acompanhando atuarial, financeira e juridicamente a autarquia nos seus 

planos de benefícios previdenciários, no equilíbrio e sustentabilidade do regime. 
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Assim sendo, em respeito aos princípios que regem a Administração Pública direta e indireta, 

assim como o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, que normatiza que as licitações serão 

processadas e julgadas na conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 

convocatório, julgamento objetivo e dos demais que lhe são correlatos, entendemos por bem 

estarem devidamente justificadas as razões para a abertura de processo visando à aquisição dos 

serviços ora solicitados. 

A exigência de que a empresa possua no mínimo 02 Atuários, 01 Advogado, 01 Contador e 01 

Economista, se justifica pelos serviços especializados que serão aplicados ao contrato em cada 

área profissional requisitada. A qualidade da prestação dos serviços contratados depende de 

profissionais graduados nas áreas exigidas no contrato e que respondam pela sua prestação e pela 

técnica utilizada, que não permite a quem não tenha a qualificação, executá-los.  

 

III. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

A) ASSESSORIA ATUARIAL 

 

a) Reservas matemáticas de benefícios concedidos e a conceder, o plano anual de 

custeio e o parecer atuarial conclusivos; 

b) Avaliação do passivo atuarial no balanço patrimonial; 

c) Cálculo das Reservas Técnicas mensalmente, a partir da movimentação mensal, 

concessão de novos benefícios previdenciários e cancelamentos, devendo contabilizar no 

seu passivo as seguintes reservas: 

 Reservas para Oscilação de Riscos (ROR) 

 Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC) 

 Reservas Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC) 

 Reserva de Benefícios a Regularizar (RbaR) 

 Reserva de Riscos não Expirados (RRNE) 

d) Conferência do balancete mensal; 

e) Preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, a 

ser enviado anualmente pelo IPREV PBA; 

f) Fluxo Financeiro do Instituto de Previdência anexando os quadros com a evolução 

provável: 
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 Dos atuais aposentados 

 Dos atuais pensionistas 

 Das aposentadorias iminentes 

 Das aposentadorias não iminentes, facultativas, compulsórias ou por incapacidade 

permanente para o trabalho 

 Dos novos pensionistas 

 Das receitas de contribuição 

 Das despesas com pagamento de benefícios; 

g) Elaboração da Nota Técnica Atuarial, que tem por objetivo estabelecer as bases 

técnicas, estatísticas e atuariais a serem aplicadas nos cálculos das reservas técnicas e taxas 

de contribuição; 

h) Prestação permanente de assistência na área técnico-atuarial, contábil e econômica 

dirimindo e esclarecendo dúvidas pertinentes; 

i) Acompanhamento em reuniões fora do domicílio do IPREV PBA; 

j) Realização de estudos do fluxo financeiro, econômico e atuarial envolvendo o 

passivo e ativo do IPREVPBA; 

k) Realização sempre que necessário de estudos de impacto atuarial quando 

apresentado modificação ou majoração no quadro de pessoal; 

l) Estudos necessários visando dação em pagamento para diminuição do déficit atuarial 

com bens imóveis da municipalidade; 

m) Elaboração do demonstrativo das Projeções Atuariais previdenciários para os 

próximos 35 anos, com finalidade do Município Art. 53 § 1º, inciso II da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

n) Verificação a tendência de aumento na expectativa de vida dos beneficiários e o seu 

impacto no fundo de previdência; 

o) Definição de cadastro de dados estatísticos, fundamentais para o acompanhamento 

atuarial dos custos dos benefícios; 

p) Análise Contábil dos balancetes patrimoniais mensais, para verificação da 

contabilização correta das reservas matemáticas; 

q) Apresentação de Estudos de Cenários objetivando alteração do atual Sistema 

Previdenciário; 

r) Auxílio administrativo na montagem de encaminhamento atuarial à Secretaria 

Especial de Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia; 
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s) Realização de fluxos atuariais exigidos pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de 

Previdência Social da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, e ao Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG, demonstrando Solvência e Liquidez do 

Plano Atuarial; 

t) Apresentação proposta de ajuste na metodologia e elaboração dos cálculos do 

Instituto de Previdência, quando estas não mais representarem a realidade existente do plano 

de previdência; 

u) Análise Atuarial e montagem de processo administrativo objetivando incorporação 

imobiliária ao patrimônio do IPREVPBA; 

v) Visitas mensais de um dos atuários para além de análise do balancete mensal, análise 

do quadro financeiro, estatístico e atuarial do Instituto, participar de reuniões dos conselhos 

e diretoria esclarecendo e orientando pontos de interesse de aspectos atuariais no município, 

para tomada de decisões administrativas visando antecipação o equilíbrio financeiro e 

atuarial do sistema. 

 

B) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA  

 

a) Aplicação da legislação federal, estadual e municipal nas atividades orçamentárias e 

financeiras desenvolvidas pelo Instituto Próprio de Previdência; 

b) Realização dos estudos necessários à elaboração dos projetos da lei de diretrizes 

orçamentárias e da lei orçamentária do Município, na seara previdenciária; 

c) Preenchimento dos parcelamentos no sistema do CADPREV ; 

d) Levantamento do passivo previdenciário que deverá ser parcelado; 

e) Orientação no preenchimento dos Demonstrativos exigidos pela Secretaria de 

Previdência, visando à manutenção e/ou renovação do Certificado de Regularidade 

Previdenciária; 

f) Análise e emissão de parecer acerca dos processos administrativos de Dispensa e 

Inexigibilidade de Licitação, bem como análise dos processos licitatórios em todas as 

suas modalidades; 

 

C) CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

 

a) Elaboração do projeto de Lei de Parcelamento e Repactuação de Débito 

Previdenciário à legislação vigente; 
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b) Elaboração de parecer jurídico sobre a viabilidade financeira e atuarial do 

parcelamento que será proposta para o Regime Próprio de Previdência Social. 

c) Consultoria técnica preventiva com emissão de pareceres na seara previdenciária ou 

administrativa; 

d) Elaboração de Parecer Jurídico para concessão de benefícios; 

e) Analise Jurídica da Legislação pertinente do IPREVPBA. 

 

IV. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a)Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto da presente licitação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove ter a licitante, executado satisfatoriamente os serviços, objeto 

deste edital. 

 

a.1) Não será aceito o DRAA – Demonstrativo de Resultado de Avaliação Atuarial como 

comprovante de capacidade técnica. 

 

a.2) Os Atuários da empresa, deverão estar devidamente registrados junto ao Instituto 

Brasileiro de Atuária e Membro MIBA e deverão comprovar experiência� 

profissional�na�atividade de� consultoria� atuarial,�através�de atestado�de� 

capacidade�técnica�emitido�por�pessoas jurídicas, públicas�ou�privadas, 

para�as�quais�prestaram�ou�ainda�prestam serviços, objeto deste edital. 

 

b)A equipe técnica deverá ser composta por no mínimo: 02 Atuários, 01 Advogado, 01 Contador 

e 01 Economista. 

 

c)Currículo mínimo dos profissionais que executarão o objeto da licitação. 

 

d)Comprovação de registro dos profissionais da equipe técnica nos respectivos órgãos 

profissionais; 

d.1) Esses profissionais devem ser devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes e devem fazer parte do quadro permanente da empresa. Essa comprovação deve 

ser feita através de cópias autenticadas da Carteira de Trabalho, da Ficha de Registro do 

Empregado, ou através de Contrato de Prestação de Serviços ou, em caso do profissional ser 
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proprietário ou sócio da empresa, a comprovação dar-se-á mediante apresentação de cópia da 

Certidão Simplificada da Junta Comercial/Contrato Social; 

 

V.  DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

A empresa vencedora do certame obriga-se a: 

a) Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, de transporte, deslocamentos e garantias, resultantes da execução do 

contrato; 

b) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas, emolumentos necessários 

à fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas autoridades constituídas, 

além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributárias, bem como por 

quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus 

funcionários, despesas com pessoal, de acordo com as exigências legais, inclusive o 

fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação e outras que se fizerem 

necessárias à plena e perfeita execução dos serviços, quando os realizarem in loco; 

c) Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e danos 

decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação 

dos serviços, devido à impossibilidade de execução conforme o contratado, sem qualquer 

custo adicional ao Contratante; 

d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem 

necessárias nos serviços a serem prestados, até o limite de 25% do valor do contrato; 

e) Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 

indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados; 

f) Informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone e/ou endereço 

eletrônico (e-mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem 

necessários por parte do Contratante; 

g) Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido; 

h) Executar os serviços em total conformidade com o ANEXO I; 

i) Realização de no mínimo uma visita mensal ao IPREV/PBA, por um dos atuários, para 

consultoria in loco. As despesas da consultoria in loco serão de responsabilidade da 

Contratada. 

j) Manter durante todo o contrato a equipe técnica composta por no mínimo: 02 Atuários, 

01 Advogado, 01 Contador e 01 Economista. 
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Deverão ser tomadas as providências para correção das falhas detectadas, a fim de manter o 

controle de qualidade dos serviços executados, reportando-se ao Fiscal do contrato quando 

houver necessidade.  

 

VI. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Uma vez firmada a contratação, o IPREV-PBA se obriga a: 

a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 8.666/93, para 

retirar a Nota de Empenho, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação; 

       b) Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Edital; 

c) Acompanhar e fiscalizar, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante         

vencedora, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências 

de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante 

vencedora; 

d) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital e 

Contrato a ser firmado entre as partes, procedendo-se à retenção dos tributos devidos, 

consoante a legislação vigente; 

e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem 

como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) Definir regras de fiscalização relativas ao objeto contratado; 

g) Outras obrigações constantes da Minuta do Contrato. 

 VII. DOS PRAZOS 

 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando a partir da data de sua 

assinatura. 

 

Excepcionalmente, o prazo contratual poderá ser prorrogado, caso ocorra algumas das hipóteses 

elencadas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
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VIII. DO PAGAMENTO 

 

O pagamento devido será efetuado mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da 

prestação, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente certificadas, e desde que 

atendidas as demais condições contratuais. 

 

A Nota Fiscal apresentada deverá estar acompanhada da CND da Fazenda Federal e da 

Regularidade do FGTS, atualizados, caso contrário ocorrerá à paralisação do pagamento, sobre o 

qual não incidirão juros de mora ou correção monetária.  

 

IX.  DAS PENALIDADES   

 

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 

neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 

sanções legais, descritas nos artigos: 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e responsabilidades civil e 

criminal; 

a)0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega do objeto contratado, calculado 

sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

b)20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, pela inexecução parcial ou total do 

Contrato, infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta 

apresentada, exceto prazo de entrega. 

 

As multas mencionadas nas alíneas “a” e “b” acima serão descontadas dos pagamentos a que a 

CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, 

judicialmente, quando for o caso. 

 

Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrarem o 

contrato, deixarem de entregar ou apresentarem documentação falsa e incompleta, exigida para a 

licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, 

falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem 

declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 

seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao IPREV-PBA pelo infrator: 

a) Advertência; 

b) Multa; 
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c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo 

prazo de até 02 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 

A aplicação das penalidades previstas nesse item é de competência exclusiva do IPREV-PBA. 

 

Paraopeba/MG, 04 de dezembro de 2020. 

 

 

Anna Paula Cardoso Ribeiro Araújo 

Diretora Presidente 

IPREV-PBA 
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ANEXO II  

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV-PBA 

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio 

REFERÊNCIA: Edital de Pregão Presencial n° 001/2020 

 

OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 

assessoria e consultoria em gestão de RPPS para o IPREV PBA (Gestão Previdenciária) 

    

Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) _______________________________, portador 

(a) da Cédula de Identidade n° ________________ e CPF sob o n° ________________, a 

participar da licitação instaurada pelo IPREV-PBA, na modalidade Pregão Presencial nº 

001/2020, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, 

o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

 

 

   ................................., ........ de ............................. de ......... 

 

 

   _________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º,  XXXIII, DA CR/88 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

 

 

 

 

  ......................................................................, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 

......................., DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto ao IPREV-PBA, no 

procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2020, que não incide 

na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

 

  Por ser verdade, firma a presente. 

 

 

 

................................., ........ de ............................. de ......... 

 

 

   _________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 41 de 51 

 

ANEXO IV  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

  

 

 

  

_______(Razão Social do licitante)____________, inscrita no CNPJ sob o n° 

________________________, sediada na ____________(endereço completo), declara, sob as 

penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei Federal n° 10.520 de 17 

de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do item____ do 

presente edital. 

 

  

 

................................., ........ de ............................. de ......... 

 

 

   _________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

  

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento 
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ANEXO V  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

  (Razão Social do licitante) ____________, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 

__________, sediada na ________, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

  Por ser verdade, firma a presente. 

 

 

................................., ........ de ............................. de ......... 

 

 

   _________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI  

MODELO DE PROPOSTA PADRONIZADA 

 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV-PBA 

Rua Paula Freitas, nº 110 – Centro – Paraopeba/MG 

CEP 35.774-000 

 

Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020 

Tipo MENOR PREÇO GLOBAL 

 

Prezados Senhores, 

 

Tendo analisado o Edital, a empresa_____________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº______________________, sediada à_____________________________, 

bairro______________, Município de_____________________, por seu representante legal, 

vem, apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL, para a licitação em epígrafe:  

 

ITEM QTDE ITENS PRAZO VL. UNIT. VL. TOTAL 

1 1 Contratação de pessoa jurídica 

especializada na prestação de 

serviços de assessoria e 

consultoria em gestão de RPPS  

para o IPREV PBA(Gestão 

Previdenciária), conforme Termo 

de Referência do Edital – 

Processo 008/2020 – Pregão 

001/2020. 

12 

meses 

  

 

 O Valor Total da proposta para o objeto licitado é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxx). 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes 

do edital do Pregão Presencial nº 001/2020 e ainda que: 
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A presente proposta tem prazo de validade de _________________mínimo 60 (sessenta) 

dias; 

Declaramos que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura 

vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte, deslocamentos, hospedagem e outros de 

qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita prestação, do objeto da licitação.  

A empresa ___________________________se compromete a prestar os serviços, objetos 

deste certame, conforme estipulado neste edital.  

 

 

................................., ........ de ............................. de ......... 

 

 

    

______________________________________________________ 

(Assinatura do responsável legal da empresa e carimbo com CNPJ) 

Nome: 

Cargo: 

Identidade: 

CPF: 

Estado Civil: 

Endereço residencial: 
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ANEXO VII  

MINUTA DO CONTRATO  

 

O Instituo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV 

PBA, autarquia municipal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 

01.931.756/0001-17, com sede na Rua Paula Freitas, nº.110, Centro, CEP 35.774-000, 

Paraopeba, Minas Gerais, representado por sua Diretora Presidente, Sra. Anna Paula Cardoso 

Ribeiro Araújo, brasileira, casada, residente e domiciliada em Sete Lagoas, na Rua Joaquim 

Coura, 765/201 – Bairro Panorama, CEP. 35.700-409, doravante denominado 

CONTRATANTE e  do outro lado 

_____________________________________________________________________________ 

adiante denominado CONTRATADO, autorizado pelo resultado do Licitatório nº 008/2020, 

Modalidade Pregão Presencial nº 001/2020, mediante as seguintes condições e cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 - Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de assessoria e 

consultoria em gestão de RPPS para o IPREV PBA(Gestão Previdenciária)  

1.2 – O objeto deste contrato deverá estar estritamente de acordo com as especificações do 

Anexo I (Termo de Referência). 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

2.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando a partir da data de sua 

assinatura. 

2.1.1 - Excepcionalmente, o prazo contratual poderá ser prorrogado, caso ocorra algumas das 

hipóteses elencadas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 

3.1 - O preço que se ajusta para a realização dos serviços previstos na cláusula primeira deste, é a 

importância de R$__________ (___________________) mensais, totalizando o valor de R$ 

____________ (_________________________). 

CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO 
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4.1 - O pagamento devido será efetuado mensalmente, até o 5º dia útil subsequente ao da 

prestação, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente certificadas, e desde que 

atendidas as demais condições contratuais. 

4.2 - A Nota Fiscal apresentada deverá estar acompanhada da CND da Fazenda Federal e 

Certificado de Regularidade do FGTS, atualizados, caso contrário ocorrerá à paralisação do 

pagamento, sobre o qual não incidirão juros de mora ou correção monetária.  

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA MANUTENÇÃO DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

5.1 - Após os primeiros 12 (doze) meses, quando da prorrogação, caso se verifique a necessidade 

de reajuste, o valor do contrato será atualizado pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES 

6.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 

neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 

sanções legais, descritas nos Artigos: 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e responsabilidades civil e 

criminal; 

a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega do objeto contratado, calculado sobre 

o valor correspondente à parte inadimplida; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, pela inexecução parcial ou total do 

Contrato, infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta 

apresentada, exceto prazo de entrega. 

§1º. As multas mencionadas nas alíneas “a” e “b” acima serão descontadas dos pagamentos a 

que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou 

ainda, judicialmente, quando for o caso. 

§2º. Aos proponentes, que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrarem o contrato, deixarem de entregar ou apresentar documentação falsa e incompleta, 

exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 

proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, 
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fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 

seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao IPREV-PBA pelo infrator: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 

02 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. 

6.2 - A aplicação das penalidades previstas nesse item é de competência exclusiva do IPREV-

PBA. 

CLÁUSULA SÉTIMA: RESCISÃO 

7.1 - A rescisão ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:  

a) Recusar-se a prestar os serviços, objeto desta Licitação; 

b) Falir ou dissolver-se; 

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem prévia e 

expressa anuência do IPREV/PBA. 

d) Tornar-se inadimplente com relação a qualquer das condições do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES  

8.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

I – Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, de transporte, deslocamentos e garantias, resultantes da execução do 

contrato; 
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II - Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas, emolumentos necessários à 

fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas autoridades constituídas, além de 

todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributárias, bem como por quaisquer encargos 

trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus funcionários, despesas com pessoal, de 

acordo com as exigências legais, inclusive o fornecimento de transporte, hospedagem e 

alimentação e outras que se fizerem necessárias à plena e perfeita execução dos serviços, quando 

realizarem os serviços in loco; 

III - Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e danos decorrentes 

da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação dos serviços, 

devido à impossibilidade de execução conforme o contratado, sem qualquer custo adicional ao 

Contratante; 

IV- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem 

necessárias nos serviços a serem prestados, até o limite de 25% do valor do contrato; 

V - Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 

indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados; 

VI - Informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone e/ou endereço 

eletrônico (e-mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem 

necessários por parte do Contratante; 

VII - Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido; 

VIII - Executar os serviços em total conformidade com a Cláusula Primeira. 

 

IX - Realização de no mínimo uma visita mensal ao IPREV/PBA para consultoria in loco, por 

um dos atuários. As despesas da consultoria in loco serão de responsabilidade da Contratada. 

 

X – Manter durante todo o contrato a equipe técnica composta por no mínimo: 02 Atuários, 01 

Advogado, 01 Contador e 01 Economista. 

8.1.2 - Deverão ser tomadas as providências para correção das falhas detectadas, a fim de manter 

o controle de qualidade dos serviços executados, reportando-se ao Fiscal do contrato quando 

houver necessidade.  
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8.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.2.1 - O IPREV-PBA se obriga a: 

a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 8.666/93, para 

retirar a Nota de Empenho, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação; 

b) Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Edital; 

c) Acompanhar e fiscalizar, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante vencedora, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer 

fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante vencedora; 

d) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital e 

Contrato a ser firmado entre as partes, procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante 

a legislação vigente; 

e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como 

sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

g) Definir regras de fiscalização relativas ao objeto contratado; 

h) Outras obrigações constantes da Minuta do Contrato. 

CLÁUSULA NONA: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - Para fazer face às despesas, serão utilizadas as dotações orçamentárias do orçamento 

vigente do IPREV/PBA:  

03.01.01.09.122.0400.4001-339035 – Fonte: 10500 

CLAÚSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 - A fiscalização da execução do objeto será do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV/PBA, através de sua Diretoria Executiva e do Fiscal 

do Contrato, conforme Portaria 025/2017. 

.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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11.1 – O presente contrato foi celebrado com fulcro na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 

2002, na Lei Complementar nº 123/06 com as alterações da Lei Complementar nº 147/14, no 

Decreto Municipal nº 137/2007, subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 

1993 e conforme Processo Licitatório nº 008/2020 – Pregão Presencial 001/2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA SEGUNDA – DO VÍNCULO 

12.1 - O presente contrato de prestação de serviços não gera quaisquer vínculos trabalhistas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA TERCEIRA: DO FORO 

13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Paraopeba para dirimir dúvidas e decidir pendências 

jurídicas advindas deste contrato. 

E por estarem, as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato, em duas 

vias do mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença de duas testemunhas. 

 

Paraopeba, __________________________________________ 

 

 

 

Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV 

PBA 

CNPJ: 01.931.756/0001-17 

CONTRATANTE 

 

______________________________   

CONTRATADO 

 

 

Testemunhas: 

 

1 -_______________________________ 2- _____________________________ 
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ANEXO VIII  

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

 

............(Razão Social da Empresa).........., estabelecida na ...........(endereço completo)................, 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, representada pelo......................, brasileiro, RG 

n°................, CPF n°............ residente e domiciliado (endereço) declara para os devidos fins que 

na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar n° 123, de 

14/12/2006, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta 

portanto, a sua participação no processo n °................, Pregão Presencial n°................., junto ao 

IPREV-PBA. 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

 

................., ............... de ................................ de 2020. 

 

 

 

______________________________________ 

Responsável da Empresa, CPF e RG. 

 

 

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 

licitante 

 

 


