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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/AROM/2017 

 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SUBSIDIÁRIOS 
 
MODO DE SELEÇÃO: CONCORRÊNCIA 
CONCORRÊNCIA TIPO TÉCNICA  
 
1. PREAMBULO 
1.1. ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS (AROM ) faz saber, por 
ordem de seu Presidente, a quem possa interessar, que por intermédio de sua 
Comissão Especial, instituída pelo Portaria de Nomeação nº 003/2017, 08 de maio de 
2017, que realizará, na sede da entidade localiza a rua Tabajara nº 451, Bairro Panair, 
na cidade de Porto Velho, Rondônia, Chamamento Público, no modo de seleção- 
Concorrência, do tipo Técnica, de acordo com as disposições e condições 
estabelecidas exclusivamente neste edital e seus anexos e as condições a que as 
empresas devem submeter-se, na forma a seguir:  
1.2. O edital poderá ser retirado gratuitamente no Portal da AROM, 
www.arom.org.br, no link: CHAMAMENTO,  http://www.arom.org.br/chamamento ou 
na sede da AROM, mediante apresentação de CD ou pen drive para gravação, no 
endereço acima mencionado.  
 
2. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
O envio das documentações deverá ocorrer até o dia 30 de maio de 2017 as 17h 
horário de Rondônia, na sede da entidade, situada a Rua Tabajara nº 451, Bairro 
Panair, CEP 76.801-348, Porto Velho/RO, contendo os três envelopes com: proposta 
de preço; documentação de habilitação; e capacidade técnica, deverá ser na: 
 
3. DO LOCAL, DATAS E HORÁRIOS 
Rua Tabajara nº 451, Bairro Panair, CEP 76.801-348, Porto Velho/R 
Recebimento de documentações: até às 17hs30min do dia 30/05/2017  
Abertura dos envelopes Local: dia 01/06/2017 as 9:00h horário local. 
 
4. CONSIDERAÇÕES LEGAIS 
4.1. Conforme disposto na Constituição Federal, art. 155, inciso II, o ICMS é um 
tributo de competência dos Estados da Federação e, a teor do art. 158, inciso IV, o 
Estado o arrecada com exclusividade, pertencendo-lhe de fato 75% da referida 
receita, transferindo aos municípios o percentual de 25%, sendo este montante 
distribuído segundo o índice apurado pelo VAF - Valor Adicionado Fiscal de cada 
município. 
4.2. Sendo esta uma das principais fontes de receitas de todos os Estados, estes 
mantêm um forte aparato fiscal visando a sua arrecadação como um todo, mas não 
lhe interessa nem um pouco a questão dos 25% dos Municípios. Cabe, portanto, aos 
municípios apurar seus respectivos quinhões através do VAF, haja vista que os 75% 
do Estado estão garantidos sobre todas as operações realizadas em seu território, 
independentemente de qual município gerou a operação correspondente. 

http://www.arom.org.br/
http://www.arom.org.br/chamamento
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4.3. O Estado faz a sua parte, apuração e entrega da DAMEF - Declaração Anual do 
Movimento Econômico e Fiscal, por parte dos contribuintes, através da qual são 
apurados os VAF - Valor Adicionado Fiscal de cada município. 
4.4. Os municípios de Rondônia por sua vez, necessitam mensalmente apurar os 
índices de cada qual, e a sua fatia deste “bolo de arrecadação”. Desde feito, é 
necessário a implantação de procedimentos técnicos administrativos extrajudiciais e 
judiciais para garantir a correta partilha dos recursos de forma equânime aos 52 
(cinquenta e dois) municípios do Estado de Rondônia.  
4.5. Por este fato, se faz necessário a contratação de pessoa jurídica de direito 
privado, para realizar atividades subsidiarias a AROM, atendendo assim aos anseios 
dos municípios associados. 
 

5. DO OBJETO  

5.1. Constitui objeto do presente Edital, a seleção de banco de prestadores de 

serviço em consultoria jurídico-administrativo e assessoria contábil na área tributária, 

para fins de assessorar subsidiariamente a AROM e seus associados no 

acompanhamento de operações para implementação do VAF, e consequentemente, 

aumento do índice financeiro da participação do repasse do ICMS dos Municípios, o 

qual, por conveniência da entidade, poderá ser habilitada e selecionada a proposta 

mais vantajosa objetivando a contratação de pessoa jurídica com habilidade 

compatível as seguintes atividades: 

5.2. Constitui objeto da presente edital, a aferição de fornecedores que atuem no 

ramo com suas distintas propostas, o qual por conveniência da entidade, poderá ser 

habilitada e selecionada a proposta mais vantajosa objetivando a contratação de 

pessoa jurídica com habilidade compatível as seguintes atividades: 

 

6. DOS LOTES 

6.1. Considerando que a atuação do objeto deste edital possui vasta abrangência, 

sendo serviços correlacionados, o que faz-se necessário a tipificação em lotes, pelos 

quais poderão os interessados apresentarem propostas individuais a cada lote ou para 

todos os lotes, afim de que possamos aferir os prestadores habilitados, sendo os lotes: 

 

LOTE 01 - Assessoria técnica subsidiária na área jurídica concernente a atuação em 

processos jurídicos que tratem de distribuições de receita de ICMS com VAF 

negativos. 

LOTE 02 - Assessoria técnica subsidiária na área jurídica concernente a 

apresentação de estudos técnicos, pareceres, teses jurídicas quanto a não 

imunidade tributária da produção e transferência de energia elétrica, como também a 

contabilização de VAF das operações imunes. 



 
 

Municipalismo Unido, Município Forte 

 
 

Rua Tabajara, 451, bairro Panair – CEP 76.801-348 – Porto Velho – Rondônia. 
Fone/Fax (69) 2182-3030 / e-mail: arom@arom.org.br / Site: www.arom.org.br 

 

LOTE 03 – Assessoria técnica subsidiária na área tributária e fazendária, com 

estudos individuais para os entes municipais no sentido de aperfeiçoamento das 

arrecadações próprias, acompanhamento e aferição da arrecadação e divisão do 

ICMS, com ações extrajudiciais junto a SEFIN, e demais procedimentos de 

capacitação, pericia, aperfeiçoamento e melhoria fazendária. 

 

7. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS POR LOTE 

7.1. A entidade buscando a melhor atuação possível adas empresas que atuam na 

área deste edital dividiu os objetos que se assemelham em lotes distintos, objetivando 

universalizar ainda mais o recebimento de propostas de empresas e/ou escritórios 

jurídicos que atuam na área especifica. 

 

8. DETALHE DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO OBJETO POR LOTE 

 

8.1. Serviços do LOTE 01 - Assessoria técnica subsidiária na área jurídica 

concernente a atuação em processos jurídicos que tratem de distribuições de receita 

de ICMS dos Municípios de Rondônia.  

 

a) Consultoria jurídico-administrativo e Assessoria contábil especializada em 

matérias tributárias, para realizar; 

b) Elaboração de perícia técnica quanto a apuração de VAF entre os 

municípios do Estado de Rondônia; 

c) Elaboração de perícia técnica nas ações em tramitação que envolvam VAF 

negativo, com emissão de parecer técnico; 

d) Elaboração de pareceres e notas técnicas relativas a distribuição do ICMS, 

VAF e outros correlacionados ao objeto do lote; 

e) Subsidiar notas técnicos na matéria que trata de VAF negativo, e 

distribuição das receitas oriundas de ICMS; 

f) Sustentação oral em ações que envolvam os municípios associados na 

condição de “amicus curiae” no que se refere a VAF negativo. 

g) Subsidiar nas ações extrajudiciais quanto a divisão do ICMS aos entes 

municipais; 

h) Subsidio de Orientação inerente à elaboração de contestações, 

impugnações e recursos, jurídicos de ações judiciais que envolvam a matéria 

tributária de que trata o lote 01; 

i) Especialista na análise de cálculos e planilhas para atuar como assistente 

técnico em pericias judiciais na área tributária. 
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8.2. Serviços do lote 02 - LOTE 02 - Assessoria técnica subsidiária na área jurídica 

concernente a apresentação de estudos técnicos, pareceres, teses jurídicas 

quanto a não imunidade tributária da produção e transferência de energia 

elétrica, como também a contabilização de VAF das operações imunes. 

 

a) Assessoria e consultoria jurídica nas ações que envolvam os municípios 

associados na área de tributação, para realizar: 

a) Elaboração de pareceres direcionados as matérias tributárias; 

b) Elaboração de teses jurídicas quanto a imunidade tributária, VAF, ICMS, e 

demais teses que forem necessárias para subsidiar os municípios na área de 

tributação; 

c) Elaboração de pareceres e notas técnicas relativas a distribuição do ICMS, 

VAF e outros; 

d) Elaboração de estudos técnicos quanto às atuais legislações tributárias do 

Estado e da União, que tratam da matéria ICMS; 

e) Elaboração de minuta de projeto de lei, quanto a matéria ICMS; 

f) Sustentação oral em ações que envolvam os municípios associados na 

condição de “amicus curiae”. 

g) Prestar orientação nas ações extrajudiciais quanto a divisão do ICMS aos 

entes municipais; 

h) Orientação inerente à elaboração de iniciais, contestações, impugnações e 

recursos de ações que envolvam a matéria tributária de que trata este lote; 

 

 

8.3. Serviços do lote 03 -  Assessoria técnica subsidiária na área tributária e 

fazendária, com estudos individuais para os entes municipais no sentido de 

aperfeiçoamento das arrecadações próprias, acompanhamento e aferição da 

arrecadação e divisão do ICMS, com ações extrajudiciais junto a SEFIN, e demais 

procedimentos de capacitação, pericia aperfeiçoamento e melhoria fazendária.   

 

a) Assessoria técnica tributária aos municípios de Rondônia, que consiste; 

b) Elaboração de estudos técnicos subsidiários para os municípios que 

envolvam a gestão tributária e fazendária; 

c) Estudos técnicos da legislação tributária de cada município, com emissão 

de nota técnica; 

d) Elaboração de estudo técnico quando solicitado na matéria especifica de 
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tributação municipal; 

e) Elaboração semestral de treinamentos que promova a modernização e 

melhorias na gestão fazendária;  

f) Propor capacitação técnica na gestão tributária dos Municípios filiados. 

g) Acompanhamento quinzenal da arrecadação e distribuição das receitas 

advindas de ICMS; 

h) Elaboração de nota técnica mensal quanto ao repasse de ICMS aos 

municípios; 

i) Elaboração de estudos técnicos individuais por município para melhoria da 

arrecadação de ICMS; 

j) Atuar como assistente técnico em pericias judiciais referente a assunto 

relacionado a participação de  ICMS dos Municípios de Rondônia.  

 

9. DA PARTICIPAÇÃO 

 

9.1. A participação neste chamamento público implica, automaticamente, na 
aceitação integral dos termos deste Edital e seus anexos. 
9.2. Poderão participar deste chamamento público, as empresas do ramo pertinente 
ao seu objeto, podendo estas participar de todos os lotes, ou de apenas um, ficando 
assim a critério das participantes, desde que estas estejam legalmente constituídas e 
que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital, não sendo permitida a 
participação de consórcios.  
9.3. Não poderão participar desta seleção os escritórios de advocatícios e/ou 
empresas que atuam na área tributária que estiverem declaradas inidôneas, quer pela 
União, Estados, Municípios ou Distrito Federal. 
9.4. Não poderão participar desta seleção os dirigentes da AROM ou pessoas 
jurídicas de cujo quadro societário ou conselho diretor eles façam parte, bem como 
pessoas jurídicas que detenham em seu quadro societário funcionários com vínculo 
trabalhista com a AROM. 
9.5. Não será permitida a participação de interessados na forma de associação ou 
de consórcios. 
9.6. Os escritórios de advocatícios e/ou as empresas que estiverem impedidos de 
participar, nos termos deste edital apresentarem suas pretensões, independentemente 
de seu recebimento, serão declaradas inabilitadas. 
9.7. Deverão ser apresentados três envelopes, devidamente identificados, conforme 
categorização abaixo:  

 
10. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
10.1.  ENVELOPE A - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº Nº 01/2017  
COM NOME DA PROPONENTE  
CNPJ DA PROPONENTE  
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ENDEREÇO DA PROPONENTE 
 
10.2. ENVELOPE B - CAPACIDADE TÉCNICA  
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017  
NOME DA PROPONENTE  
CNPJ DA PROPONENTE 
ENDEREÇO DA PROPONENTE 
 
10.3. Os envelopes listados deverão ser entregues lacrados, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas até a data limite descritos no preâmbulo deste Edital.  
10.4. Não será permitido o recebimento dos envelopes após a data e horário 
designados no preâmbulo deste edital, ainda que postados nos correios ou 
transportadora em data anterior ou encaminhadas por fax ou por qualquer meio 
eletrônico.  
10.5. A AROM não se responsabilizará por documentação enviada via postal ou 
entregue em outros setores que não sejam o acima especificado.  
10.6. Os envelopes serão abertos pela Comissão Especial em sessão pública a ser 
realizada em data, hora e local descritos no preâmbulo deste edital.  
10.7. A sessão será presidida pela comissão, a qual registrará os atos decorrentes 
desta em ATA. 
10.8. Apenas os proponentes de proposta poderão acompanhar a sessão pública de 
abertura dos envelopes, por meio de representante legal, não sendo tal presença 
condição para realização da sessão ou para participação, devendo preencher pelo 
anexo III, a carta de representação. 
10.9. A declaração de validade mínima da proposta é de 60 (sessenta) dias contados 
da abertura do envelope. Caso a proposta não indique o prazo de validade, fica 
estipulado o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope;  
10.10. Serão considerados inexistentes quaisquer lançamentos a lápis;  
10.11. Nos preços cotados, deverá estar incluída toda e qualquer despesa necessária 
à execução do objeto, bem como os demais encargos e/ou descontos porventura 
existentes;  
10.12. Correrão por conta da empresa contratada as despesas com encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do objeto 
desta seleção, sendo o preço ofertado considerado final e inadmissível de quaisquer 
outros ônus.  
 
 DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A” - PARA TODOS OS 
LOTES 1,2,3 
10.13. A documentação para habilitação deverá ser apresentada para todos os lotes 
(1,2,3), composta pelos seguintes documentos:  
 
11.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
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acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (cópia 
autenticada por tabelião de notas). 
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício (cópia autenticada por tabelião de notas). 

 
11.2. REGULARIDADE FISCAL:  

a) Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) do 
Ministério da Fazenda.  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União – Receita Federal do Brasil / Procuradoria da Fazenda 
Nacional – ou isolada, de cada um dos órgãos.  
c) Prova de regularidade perante a Secretaria da Fazenda Distrital, Estadual 
ou Municipal, do domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da lei (cópia 
autenticada por tabelião de notas).  
d) Certidão de regularidade relativa à Previdência Social.  
e) Certidão de regularidade relativa ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço; 
f) Certidão negativa da Justiça do Trabalho. 

 
11.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica (cópia autenticada por tabelião de notas).  
b) Os documentos referidos deverão ser apresentados em cópia autenticada 
por tabelião de notas, a Comissão Especial não autenticará nenhum dos 
documentos.  
c) Os documentos apresentados deverão estar na vigência do prazo de 
validade, quando for o caso. 
d) Nos casos em que o documento possa ser obtido por meio eletrônico, o 
envelope deverá conter cópia impressa, podendo o representante legal da 
empresa ou a Comissão Especial realizar diligências para confirmação dos dados 
constantes no impresso.  
e) A lista de documentos presente no item 11 e seus subitens, não impede 
que a AROM solicite outros documentos que se façam necessários no momento 
da contratação ou ao cumprimento do contrato. 

 
11.4. DA CAPACIDADE TÉCNICA – ENVELOPE “B”   

 
11.4.1. A documentação para comprovação da capacidade técnica para os lotes 01, 
02 e 03, deverá conter:  

a) Comprovação do tempo de experiência profissional na área tributária no 
mínimo de 5 anos na realização de serviços semelhantes ao do objeto.   
b) Apresentação de atestado (s) que comprove(m) a realização de consultoria 
na área tributária de no mínimo 5 anos.  
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c) Cada atestado apresentado deverá ser impresso em papel timbrado do 
emitente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, nos quais deverão estar 
comprovadas a execução dos serviços solicitados:  

• nome (razão social), CNPJ e endereço completo da contratante;  

• Características (denominação, natureza, descrição e finalidade) do 
trabalho realizado do período da realização;  

• Data de emissão, nome e assinatura do responsável pela emissão do 
atestado. 

d) Comprovação mínima de atuação em 20 (vinte) ações demandadas na área 
tributária para entes federados da união, Estado e/ou Municípios serão 
contabilizada para lotes 01 e 02. 
e) Comprovante de doutorado na área tributária, de pelo menos um 
profissional do staff da empresa interessada contratada. (para os lotes 01 e  02); 
f) Comprovante de mestrado, de pelo menos um profissional da empresa do 
interessado do escritório contratado. (para os lotes 01 e 02); 
g) Comprovante de artigos publicados, preferencialmente relacionados a 
Municípios ou na área tributária serão contabilizadas para os lotes 01 e 02, que 
há não apresentação desse item, não será impedimento para prosseguir no 
processo de seleção. 

 
11.4.2. Todas as proponentes interessadas deverão apresentar junto com a 
documentação da capacidade técnica, plano de trabalho detalhado todas as 
atividades que serão exercidas na prestação dos serviços para os lotes 1, 2 e 3, 
conforme o objeto pretendido, as quais devem conter no mínimo; 

a) Detalhamento da equipe técnica, função, atuação e condições; 
b) Detalhamento da estrutura e canais de atendimento para atender a AROM 
e seus associados; 
c) Metodologia de trabalho; 
d) Metodologia de atendimento a instituição e seus associados; 
e) Detalhamento da forma de atuação extrajudicial e ou judicial quando for o 
caso; 
f) Detalhamento da metodologia de elaboração de perícia e produção de 
provas em relatórios contábeis de aferição de VAF para distribuição de ICMS; 

11.4.3. No plano de trabalho do Lote 3, as empresas interessadas deverão trazer o 
juntamente com a documentação da capacidade técnica; 

a) Metodologia de treinamento e capacitação na área tributária; 
b) Metodologia de estudos técnicos para melhoria da arrecadação dos 
Municípios de Rondônia; 

 
12. DOS VALORES 
12.1. Pelas características dos serviços técnicos especializados, e de notório saber 
jurídico, a entidade não possui valores de referência, tão pouco, o detalhamento dos 
custos que envolvem as referidas prestações, por este fato este edital busca analisar 
os custos com seu detalhamento. 
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12.2. As empresas deverão apresentar seu valor considerando a descrição de cada 
lote, individual e global caso apresente proposta para mais de um lote, contendo, 
todos os detalhamentos técnicos de sua prestação, bem como planilha com todos os 
custos envolvidos, observando o objeto de cada lote e suas especificações. 
12.3. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da proponente, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, rubricadas em todas as folhas e satisfazer, 
na forma e no conteúdo, o modelo previsto. 
12.4. Os valores atinentes ao objeto desta seleção deverão ser expressos em moeda 
corrente nacional, com a apresentação do valor global dos serviços. 
12.5. A declaração de validade mínima da proposta é de 60 (sessenta) dias contados 
da abertura do envelope. Caso a proposta não indique o prazo de validade, fica 
estipulado o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope;  
12.6.  Os custos decorrentes de acompanhamento, treinamento, escritório em Porto 
Velho, profissionais, encargos devem estar contemplados na proposta, que será 
objeto de análise. 
12.7. Nos preços cotados, deverá estar incluída toda e qualquer despesa 
necessária à execução do objeto, bem como os demais encargos e/ou descontos 
porventura existentes;  
12.8. O valor contratual do (lote 01 e 02), também deve contemplar um especialista 
na análise de cálculos e planilhas referentes ao ICMS, sendo que ficará a cargo da 
empresa e/ou escritório contratado indicar o profissional citado, quando da realização 
e execução dos trabalhos propostos, não tendo a Contratante nenhum vínculo 
trabalhista ou legal; 
12.9. A Comissão especial fará analise das propostas de preço, utilizando como 
parâmetro a tabela da OAB/RO, nas questões periciais a tabela  do Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia. 

 
13. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
13.1. As empresas e/ou escritórios interessados no lote 03, deverão prever os custos 
em sua proposta de uma estrutura física em Porto Velho-RO, para acompanhamento 
dos trabalhos de interesse da AROM e dos municípios associados. 
13.2.  As empresas e/ou escritórios que apresente proposta para os lotes 01e 02, 
deverá prever os custos em sua proposta de uma estrutura física em Brasília-DF e em 
Porto Velho-RO, para atendimento e acompanhamento das ações promovidas nos 
processos de interesses da AROM referente a seus associados, correspondente a 
matéria tributária tratada nos respectivos lotes. 
 
14. CRITERIOS PARA JULGAMENTO 
15.1. Capacidade Técnica – Envelope B - A Comissão Especial analisará a 
documentação apresentada pelas empresas do ENVELOPE B – CAPACIDADE 
TECNICA, atribuindo notas individuais por cada lote , sendo atribuídos ponto máximo 
aos lotes 01 e 02 de até 57 pontos. E ao lote 03, até 10 pontos, por item relacionados, 
conforme detalhamento abaixo considerando a seguinte pontuação máxima: 

a) Experiência profissional:  10 (dez) pontos (lote 1, 2, 3) 
b) Atestados de capacidade técnica: 05 (cinco) pontos (lote 1, 2, 3) 
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c) Profissionais com especialização: 05 (cinco) pontos( lote 1 e 2) 
d) Experiência processual: 20 (vinte) pontos. ( lote 1 e 2) 
e) Artigos publicados: 05(cinco) pontos. ( lote 1 e 2) 
f) Experiência com atuação para associação de municípios em área 
tributária: 11 (onze) pontos (lotes 1 e 2) 

15.2. Quesito experiência profissional obedecerá ao seguinte critério de 
avaliação:  

a) Serão computados 02 (dois) pontos para cada ano de atividade 
comprovada na área tributária;  
b) O valor máximo para pontuação nesse quesito é de 10 pontos 

15.3. O quesito Atestado de capacidade técnica, obedecerá ao seguinte critério 
de avaliação; 

a) Serão considerados apenas 01 (um) atestados de capacidade técnica 
por cliente; 
b) Serão computados 01 (um) ponto para cada atestado apresentado;  
c) O valor máximo para pontuação nesse quesito é de 05 pontos. 

15.4. O quesito Profissionais com especialização comprovada serão computados 
02 pontos para cada profissional. 

a) O valor máximo para pontuação nesse quesito é de 5 pontos. 
15.5. O quesito para Experiência de atuação processual, serão considerados 
01(um) ponto para cada processo comprovado e relacionado. 

a) O valor máximo para pontuação nesse quesito é de 20 pontos. 
15.6. O quesito Artigos Publicados, serão considerados 01(um) ponto para cada  
cada comprovação será atribuído 01(um) ponto; 

a) A comprovação se dará por meio de cópia de autoria.  
b) O valor máximo para pontuação nesse quesito é de 5 pontos. 

15.7. O quesito de experiência com atuação para associação de municípios, serão 
considerados até 11 pontos, sendo esse obedecendo a seguinte regra: 

a) De 2 a 3 anos =  3 pontos 
b) De 3 a 4 = 6 pontos 
c) De 4 a 5 nos = 9 pontos 
d) De 5 a 6 anos = 11 pontos 

15.8. A comissão especial de seleção fará análise de toda a documentação dos 
interessados, que a soma de todos os quesitos for inferior a 45 (quarenta e cinco) 
pontos, será automaticamente desclassificado.  
15.9. Caso a pontuação da empresa nesse quesito seja igual ou superior a 45 
(quarenta e cinco) pontos, será declarada vencedora do certame. 
15.10. As empresas e/ou escritórios selecionados, a comissão de seleção poderá de 
plano escolher o que atingiu maior pontuação e/ou entendeu ter as melhores 
qualidades para atender às necessidades da AROM, sendo discricionário a entidade 
tal feito; 
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16. DOS ATOS PRATICADOS 
16.1. No dia 30 de maio de 2017, ocorrerá sessão pública para abertura das 
propostas apresentadas pelos proponentes, vindo a ser publicado extrato das 
empresas devidamente habilitadas; 
16.2. No dia 01 de junho de 2017, ocorrerá sessão interna para análise, julgamento 
e classificação das propostas apresentadas, podendo a Comissão Especial realizar 
diligências para confirmação dos dados constantes nas propostas; 
16.3. Em não ocorrendo quaisquer imprevistos relacionados no subitem acima, que 
tratada da possibilidade de diligência e constatação da veracidade dos atos, a 
comissão publicará em seu site o extrato do resultado do chamamento no dia 02 de 
junho de 2017; 
 
17. DO PERÍODO CONTRATO  
17.1.  A presente contratação terá prazo inicial mínimo de 24 meses, podendo ser 
prorrogável por igual período.  
18. DA REGRA DESTE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELEÇÃO 
18.1. Tendo em vista, que a AROM caracteriza-se como uma associação de direito 
privado, para qual não vigem as regras de licitações publicas, e como ainda não 
possui o Regulamento de compras e contrato aprovado em Assembleia Geral pelos 
seus associados, por determinação da comissão executiva, estabelece neste edital, 
em caráter de urgência, as regras a serem utilizadas para este chamamento público, 
adotando a titulo de parâmetro, o Regulamento Geral de Compras e Contrato da 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM de nº 003/2016.  
 
18.2. DO CHAMAMENTO 
18.2.1. Ato de busca, no mercado, pessoas físicas ou jurídicas interessadas em 
realizar negócios jurídicos futuros com a AROM. 
18.2.2. Com o intuito de aferição de proponentes do ramo, que apresentem proposta 
detalhada para possível contratação de serviços técnicos com profissionais e/ou 
empresas de notória especialização para a realização do objeto deste edital. 
18.2.3. O chamamento público será realizado no Portal da AROM na rede mundial de 
computadores, sendo facultada a publicação de editais em outros veículos, impressos 
ou eletrônicos. 
18.2.4. O procedimento de seleção, será na modalidade de concorrência, 
estabelecido neste edital de chamamento público, o qual contem neste regramento 
todas as necessidades e disposições para elaboração dos proponentes de proposta 
técnica e preço para análise. 
 
19. DA REGRA DESTE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CADASTRO 
19.1.1. A entidade tem a obrigação de receber os documentos enviados em tempo 
pelas proponentes interessados, a fim de verificar a sua habilitação. 
19.1.2. Toda e qualquer sessão pública será precedida de ATA de ocorrência; 
19.1.3. As decisões da associação sobre a seleção, são atos de direito privado e, 
como tais, irrecorríveis, cabendo-lhe apenas informar em seu site os classificados da 
referida seleção; 
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19.1.4.  
19.1.5. A proposta oferecida pelas proponentes, importa no conhecimento das regras 
do presente edital; 
19.1.6. Este edital não estabelece quaisquer garantias de contratação, sendo todos os 
custos para confecção de proposta dos eventuais proponentes de responsabilidade 
única e exclusiva dos mesmos; 
 
20. DOS ESCLARECIMENTOS E COMUNICAÇÕES 
20.1. Todos os pedidos de esclarecimentos e comunicações devem ser direcionados 
por escrito ao presidente da comissão, endereçados a: 
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS 
Rua Tabajara nº 451, Bairro Panair CEP 76.801-348 
Telefone: (69) 2182-3030 - E-mail: willian@arom.org.br e willianoticia@gmail.com 
Porto Velho – Rondônia 
A/C Willian Luiz  
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1. A empresa e/ou escritório de advocacia com a proposta mais vantajosa do 
presente edital de chamamento não possuirá direito subjetivo à contratação, podendo 
a AROM realizar procedimento de negociação, ocasionando a contratação de outro 
concorrente, ou deixar de contratar o objeto, a seu critério de conveniência e 
oportunidade.  
21.2. A data prevista para a homologação da classificação dos proponentes que 
apresentarem proposta, estará consignada a realização de Assembleia Geral dos 
Associados que deverá ocorrer no mês de junho, os quais farão, em assembleia 
extraordinária a aprovação final da contratação e/ou não contratação, conforme prévia 
seleção feita pela Diretoria da AROM.  Não sendo obrigatório a contratação. 
21.3. A AROM dará ciência na rede mundial de computadores das empresas e/ou 
escritórios classificados do certame e poderá responder por qualquer meio de 
comunicação a pontuação e escolha de qualquer interessado sobre o resultado do 
presente edital.  
21.4. Ao participar da presente seleção, os concorrentes manifestam o seu 
conhecimento acerca das disposições deste edital, estando cientes, assim, de que as 
decisões da AROM sobre a seleção são atos de direito privado e, como tais, 
irrecorríveis.  
21.5. OS documentos mencionados no presente edital, bem como do cumprimento 
da legislação em vigor, mesmo que por conveniência e oportunidade da AROM, 
encontram-se anexos para preenchimento e envio junto com a habilitação do 
escritório. 
 

Porto Velho, 12 de Maio de 2017 

 

WILLIAN LUIZ 

Presidente da Comissão 

mailto:willian@arom.org.br
mailto:willianoticia@gmail.com
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ANEXO I 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(utilizar papel timbrado da empresa) 
 
 
Pela presente, credenciamos o(a) Sr(a) _________________________, portador(a) do 
RG nº _____________ e inscrito(a) no CPF sob nº _______________, a participar 
como nosso representante no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017, 
instaurado pela Associação Rondoniense de Municípios.  
 
 
Outorga-se ao(à) acima credenciado(a), dentre outros, poderes para apresentar 
documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de documentos 
e de propostas, assinar as respectivas atas da sessão, prestar esclarecimentos, 
registrar ocorrências, formular questionamentos, interpor recursos, renunciar a recurso 
interposto e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e 
fiel cumprimento do presente mandato.  
 
 
___________________,_____de______________de__________________________
_________  
 
 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Municipalismo Unido, Município Forte 

 
 

Rua Tabajara, 451, bairro Panair – CEP 76.801-348 – Porto Velho – Rondônia. 
Fone/Fax (69) 2182-3030 / e-mail: arom@arom.org.br / Site: www.arom.org.br 

 

 
ANEXO III 

MODELO DE TERMO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO EDITAL 
(utilizar papel timbrado da empresa) 

 
Pelo presente, a empresa _________________________, inscrita sob o CNPJ 
_____________ através de seu responsável ________________________________,  
, DECLARA QUE: 
 
I) Examinamos cuidadosamente o Edital, inteiramo-nos de todos os seus detalhes 

e com eles concordamos, aceitamos todos os seus termos e condições e a eles 

desde já nos submetemos.  

II) Todas as dúvidas ou questionamentos formulados foram devidamente 

esclarecidos, bem como recebemos todos os elementos e informações para 

cumprimento das obrigações objeto da seleção;  

III) Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas 

decorrentes da execução do contrato, tais como equipamentos, materiais, mão-

de-obra, custos diretos e indiretos, despesas com encargos sociais, 

previdenciários, trabalhistas, incluindo vantagens decorrentes de acordos, 

convenções ou dissídios coletivos, seguros, taxas, tributos e contribuições de 

qualquer natureza ou espécie, salários, auxílios alimentares, transportes e 

quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto deste 

contrato;  

IV) A signatária não se encontra suspensa de licitar ou contratar com o Poder 

Público;  

V) Cumprimos plenamente os requisitos exigidos no EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 01/2017, tendo recebido todos os documentos que integram o 

presente certame; Por ser expressão da verdade, firmamos o presente termo.  

VI) Temos conhecimento e concordamos que este edital não trará qualquer 

obrigação da AROM em contratar, tão pouco, temos direito a restituir quaisquer 

custos para inerentes a apresentação dos documentos deste edital. 

 
 
 
___________________,____de______________de_____________________ 
 
 
(assinatura do representante legal da empresa proponente). 
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ANEXO IV 

MODELO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(utilizar papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO _______________________________ inscrita no CNPJ n° 
______________________, por intermédio de seu representante legal, 
_____________________, portador do RG n° ____________________ e 
inscrito no CPF sob n° _____________________, DECLARA, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (lei 9.854/99).  
 
 
 
 
 
___________________,_____de______________de_____________________ 
(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ATO JUSTIFICATÓRIO DO EDITAL 
 

É fato que o controle e acompanhamento das ações que envolvem a matéria 
de tributação e repartição dos recursos arrecadados, oriundos de ICMS é algo 
complexo e que envolve conhecimento específico na matéria, o que muitas vezes os 
municípios não possuem técnicos com esta expertise e condições de atuar 
exclusivamente nesta área, e ainda: 
 

CONSIDERANDO a perda da isonomia da distribuição de ICMS no Estado de 
Rondônia, posterior ao funcionamento e comercialização de energia das usinas 
hidroelétricas do Rio Madeira; 

 
CONSIDERANDO a reunião ocorrida no dia 06/04/2017 na cidade de Ji-

paraná a qual esteve presente 42 (quarenta e dois) advogados representantes dos 
municípios associados, momento em que ficou definido que esta entidade promoveria 
levantamento de custos e serviços para uma possível contratação de empresa e/ou 
escritório que realiza-se a produção de provas através de perícia contábil. 

 
CONSIDERANDO ainda a assembleia geral ocorrida no dia 07/04/2017 na 

cidade de Ji-Paraná a qual estavam presentes diversos Prefeitos (as), momento que 
por unanimidade foi decidido que a entidade estaria promovendo o levantamento de 
serviços e valores para contratação de profissionais que atuassem na área de perícia 
contábil e da área jurídica especializada na área tributária para atuar de forma 
subsidiária nos processos que envolvem os municípios. 

 
CONSIDERANDO a urgência e gravidade da situação, posto que diversos 

municípios associados enfrentam problemas já neste exercício financeiro, para honrar 
seus compromissos, tendo em vista a diminuição do repasse de ICMS; 

 
 
CONSIDERANDO as atribuições estatutárias desta entidade, em defesa do 

municipalismo, e a capilaridade de sua atuação técnica; 
 
 

Tendo em vista as considerações acima expostas, esta entidade resolve 
deflagrar edital de chamamento público para a seleção de proponentes que atuem 
nesta área e posteriormente seja apresentado em Assembleia Geral, para definição 
junto aos associados. 

 
Porto Velho, 08 de Maio de 2017 

 

WILLIAN LUIZ 

Presidente da Comissão 


