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CONTRATO Nº 002/2020 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 
ADESÃO Nº. 001/2020 
 
PREÂMBULO 

 
O Município de São Felix do Araguaia-MT, inscrito no CNPJ sob o nº 03.918.869/0001-08, 
isento de inscrição estadual, com endereço à  Avenida Araguaia nº 248 Centro, nesta cidade, 
CEP 78.670-000 neste ato representado pela Prefeita Municipal Exma. Sra. JANAILZA TAVEIRA 
LEITE portadora do RG nº 53.204.353-4 SSP/SP e CPF Nº 049.351.084/28, adiante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ERENDIRA MAXIMA DE 
BALBINO E TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, também inscrita no CNPJ 
sob o nº 30.936.635/0001-66 com sede na Rua Professor João Pedro Gardés, 274/302 Jardim 
ACLIMAÇÃO – 78.150-269 – Cuiabá -MT, e-mail: erendirah@gamil.com, neste ato representada 
por ERÊNDIRAH MÁXIMA DE BALBINO E TRINDADE, portadora do CPF: 099.709.996-80, RG: 
15158399 SSP/MG doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base no processo 
de licitação nº  043/2019, ADESÃO Nº 001/2020, e de conformidade com Lei Federal nº. 
10.520/02; Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei Complementar nº. 147/2014, 
observadas as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E FINALIDADE: 
 
O objeto deste instrumento é o Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de consultoria e assessoria em Direito Tributário, com vistas a tornar mais 
eficiente a atuação da Administração Tributária Municipal, através da localização, apuração, 
lançamento, emissões de pareceres jurídicos e cobrança administrativa e judicial de tributos 
municipais e em recuperação de ativos tributários municipais. 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

VALOR TOTAL  

ESTIMADO  

VALOR EM CENTAVOS DE 
REAL PARA CADA R$ 1,00  
RECUPERADO OU 
AUMENTADO . 

01  

CADASTRAMENTO E/OU RECADASTRAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIOS E 
APOIO TÉCNICO-CIENTÍFICO À FISCALIZAÇÃO A 
SEREM AUDITADOS, VISANDO À VERIFICAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO, DE POSTURAS E AMBIENTAIS DO 
MUNICÍPIO.   

160.000,00 0,10 

 (dez centavos por real 

recuperado/aumentado)  

02  

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E/OU 
AUMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS ALUSIVAS À 
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL E TAXA DE 
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEVIDAS POR 
TODOS OS CONTRIBUINTES.   
 

6.200.000,00 0,20 

 (vinte centavos por real 

recuperado/aumentado)  
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03  

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E/OU 
AUMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS ALUSIVAS 
AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
NATUREZA DE TODOS OS CONTRIBUINTES, AINDA 
QUE EVENTUAIS, DEVIDO PELAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS, SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS, 
LOTÉRICAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, COM 

A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM 
AMBIENTE DE REDE MUNDIAL DE 
COMPUTADORES.   
 

4.300.000,00 0,20 

 (vinte centavos por real 

recuperado/aumentado).  

05  

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E/OU 
AUMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS ALUSIVAS À 
REVISÃO, COMPENSAÇÃO/E OU RESTITUIÇÃO DE 
VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE Á RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL COM RELAÇÃO A 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS “QUE NÃO 
TENHAM REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS"  

2.000.000,00 0,20 

(vinte centavos por real 

recuperado/aumentado).  

06  

RECUPERAÇÃO DE TAXAS DE INSTALAÇÃO E/OU 
DE REGULARIZAÇÃO E DEMAIS TRIBUTOS 
(INCLUSIVE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANO – IPTU) PARA INSTALAÇÕES E/OU 
REGULARIZAÇÃO SOBRE AS EDIFICAÇÕES DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS E OUTROS ENGENHOS 
UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 
E/OU DE TELEFONIA CELULAR MÓVEL.  

1.100.000,00 0,20  

(vinte centavos por real 

recuperado/aumentado). 

 
 
1.1. A finalidade deste Contrato é atender as necessidades da Administração Direta do Município 
de São Félix do Araguaia-MT, na futura contratação de serviços. 
 
1.2. O valor total estimado registrado neste Contrato é de R$ 2.736.000,00 (dois milhões, 
setecentos e trinta e seis mil reais), tendo em vista a estimativa de aumento ou recuperação de 
receita de R$ 13.760.000,00 (treze milhões setecentos e sessenta mil reais) correspondente aos 
itens descritos na planilha acima. 
 
1.3. O CONTRATADO, para fins de provimento do objeto licitado, deverá observar as 
especificações constantes do Termo de Referência anexo do Edital de Licitação do Processo 
Licitatório nº. 043/2019 que integra este contrato como se nele estivesse transcrito. 
1.4. Os serviços objeto deste Contrato será formalizada por meio de emissão de nota de empenho 
de despesa, representada pela Ordem de Emissão de Empenho/Material. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO:  
 
2.1. A obrigação de fornecimento dos objetos previstos no respectivo edital de licitação e 
proposta comercial, que ficam fazendo parte integrante e indissociável do presente instrumento. 
 
2.2. A fiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Sra. Kelly Cristina dos 
Santos Silva designada pela Portaria nº 076/2020.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO:  
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3.1. O prazo de validade do referido contrato não será superior a doze meses, contados a partir 
da data de sua assinatura, com eficácia legal da publicação do extrato na imprensa oficial. 
 
3.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – LOCAL E CONDIÇÕES QUE SE REALIZARÃO OS SERVIÇOS E SUAS 
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS: 
 
4.1. Os serviços serão prestados na sede da empresa CONTRATADA e na sede do Prédio da 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT. 
 
4.2. Prestar serviços de consultoria na identificação, localização e cadastramento ou 
recadastramento de todos os contribuintes do Município e fornecer serviços de inteligência fiscal 
e de consultoria em Direito Tributário, com as seguintes atividades técnicas. 
 
4.2.1. NO QUE SE REFERE AO CADASTRAMENTO E/OU RECADASTRAMENTO DE TODOS 
OS CONTRIBUINTES:  
 

a) estabelecer a exata localização geográfica, incluindo as coordenadas cartográficas de 
todos os estabelecimentos; 
b) apurar qual(is) é(são) a(s) real(is) atividade(s) econômica(s) exercida por cada 
contribuinte, e bem assim quais são as eventuais atividades econômicas acessórias; 
c) identificar eventuais exercícios de atividades econômicas em período noturno e feriados; 
d) fornecer critérios objetivos para que a Administração Tributária do Município possa 
apurar o custo a ser despendido pelo Fisco Municipal para o exercício do poder de polícia, nos 
planos do uso e ocupação do solo, das posturas municipais e para o correto licenciamento 
ambiental de todos os contribuintes; 
e) arregimentar, coordenar e superintender os trabalhos de profissionais das áreas de 
engenharia ambiental, engenharia de telecomunicações, engenharia de fundações, 
engenharia de estruturas metálicas, engenharia agronômica e de engenharia aeroespacial, 
necessários para a identificação do justo valor da Taxa de Localização e Funcionamento e da 
Taxa de Licença Ambiental; e 
f) elaborar minutas de Projeto de Lei Complementar e de Mensagem ao Poder Legislativo 
para fins de alteração do marco regulatório municipal para fins de fixação do justo valor da 
Taxa de Localização e Funcionamento e da Taxa de Licença Ambiental. 

 
4.2.2 - QUANTO À IDENTIFICAÇÃO, APURAÇÃO E LANÇAMENTO DE CRÉDITOS: 
 

a) analisar o cadastro municipal de estabelecimentos; 
b) sugerir as alterações necessárias ao cadastro fiscal, com vistas a enquadrar/reenquadrar 
os contribuintes e estabelecimentos nas categorias econômicas pertinentes; 
c) identificar os exercícios de atividades econômicas no território do Município sem a 
correspondente inscrição no cadastro fiscal da Municipalidade, e sugerir a imposição dos 
correspondentes autos de infração; 
d) consultar a exata observância da legislação municipal pelo programa ou sistema 
informatizado, principalmente sob a dimensão dos encargos e penalidades decorrentes da 
mora, da omissão de receitas, da sonegação fiscal ou da inobservância de qualquer obrigação 
principal ou acessória que se relacionem com a competência municipal acerca do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, da Taxa de Localização e Funcionamento e da Taxa de 
Licença Ambiental; 
e) treinar e capacitar os servidores municipais para a correta interpretação da legislação 
tributária e para instaurar, instruir e finalizar o processo administrativo tributário; 
f) elaborar minutas de manifestações da Fazenda Municipal na eventualidade de 
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interposições de recursos e de impugnações pelos contribuintes; 
g) elaborar e disponibilizar pareceres jurídicos em sede do processos administrativos 
tributários; 
h) prestar apoio jurídico à Procuradoria Fiscal do Município para a elaboração de 
informações em mandados de segurança e para impugnação a eventuais embargos à 
execução fiscal e/ou exceções de pré-executividade; 
i) elaborar e apresentar, quando solicitado, minutas de razões e contrarrazões recursais em 
sede de insurgências processuais alusivas aos procedimentos deflagrados a partir da 
contratação a que visa este Termo de Referência 

 
4.3. Os serviços serão vistoriados, por funcionário devidamente identificado ao mesmo caberá 
acompanhamento e fiscalização dos serviços, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes nesta Ata e na proposta. 
 
4.4. Aos serviços poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes nesta Ata e na proposta, devendo ser refeitos no prazo 05 (cinco) dias, 
a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
5.1. Os valores do objeto do presente contrato, serão os constantes da proposta do vencedor e os 
registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
5.2. O pagamento será realizado, em até 05 (cinco) dias após a entrega dos produtos, mediante a 
apresentação de Notas Fiscais/Faturas. Para que o pagamento ocorra na forma proposta, 
acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscal exigidos no Edital, devidamente 
atestadas pelo fiscal do contrato, nos termos do art. 67 da Lei de Licitações. 
 
5.3. A Nota Fiscal emitida pelo licitante deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do processo licitatório e da modalidade, a fim de se acelerar o trâmite e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 
 
5.3.1. Deverá ser anexado ao Documento Fiscal os seguintes documentos: 
 
* Prova de regularidade junto ao INSS: 
 
* Prova de regularidade junto ao FGTS. 
 
5.4. Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada 
para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
 
5.5. A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT poderá deduzir do pagamento 
importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de 
inadimplemento contratual. 
 
5.6. O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo 
expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede 
bancária ou de terceiros. 
 
5.7. O licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital, no que concerne à 
PROPOSTA E HABILITAÇÃO. 
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5.8. Apresentação do Relatório de Atividades devidamente conferido pelo responsável designado 
pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT e aprovado pelo mesmo e indispensável 
para o pagamento da nota fiscal sendo que o pagamento está diretamente condicionado a 
conclusão dos serviços e não apenas a perspectiva de recebimento de dividendos. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
 
6.1. O gerenciamento deste Contrato será executado pela Secretaria de Finanças, sendo que o 
recebimento e a conferência dos serviços serão realizados pela assessoria jurídica ou fiscal do 
Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 
 
7.1. O CONTRATADO responderá por todo e qualquer dano provocado a Prefeitura Municipal, 
seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual 
não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido 
pela Prefeitura Municipal, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, 
sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação. 
 
7.2. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todos e quaisquer ônus, despesa, custo, 
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportados pela Prefeitura Municipal, decorrentes do não 
cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pelo CONTRATADO, de obrigações a ele atribuídas 
contratualmente ou por força de disposição legal. 
 
7.3. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser 
exigidas da Prefeitura Municipal, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo 
CONTRATADO, independentemente do tempo em que ocorrerem. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 
8.1. Os produtos oriundos deste Contrato e contratados pela Prefeitura Municipal poderão ser 
rescindidos: 
 

a) Por ato unilateral e escrito da Prefeitura Municipal, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo; 
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 
77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 

8.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA NONA - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
9.1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  
 
9.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 
 

● advertência;  
● multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

mailto:pregaosfa@outlook.com


 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 
ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – 
MT.  EMAIL: pregaosfa@outlook.com   Página 6 

 

● suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
● declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
9.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 2 
(dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais. 
 
9.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em 
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da 
pena.  
 
9.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 
(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DEFESA: 
 
10.1. Será garantido ao Compromissário CONTRATADO o direito de apresentação de prévia 
defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação 
das penalidades previstas neste compromisso. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL: 
 
11.1. Para efeitos obrigacionais tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 
025/2019, Sistema de Registro de Preço nº. 046/2019, quanto às propostas nela adjudicadas, 
bem como o Termo de Referência e a Ata de Registro de Preços, integram o presente 
compromisso de fornecimento, devendo seus termos e condições ser considerados como partes 
integrantes do presente instrumento contratuais. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO:  
 
12.1. Para todas as questões pertinentes ao presente compromisso de fornecimento, o Foro será 
o da Comarca de São Félix do Araguaia -MT, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso de 
fornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas instrumentárias 
para que produza jurídicos e legais efeitos. 

 
 

São Félix do Araguaia-MT, 23 de janeiro de 2020. 
 
 
 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
Prefeita Municipal 
CONTRATANTE 
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ERENDIRA MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE SOCIEDADE  
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.936.635/0001-66 

Erêndirah Máxima de Balbino e Trindade 
CPF: 099.709.996-80 

CONTRATADA 
 
                     
                    TESTEMUNHAS: 
 
 

1 -__________________________________ DOC.: ________________________ 

2 -___________________________________ DOC.: _______________________ 
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