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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/AROM/2017 

 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 
 

MODO DE SELEÇÃO: CONCORRÊNCIA 
CONCORRÊNCIA TIPO TÉCNICA E PREÇO MENOR PERCENTUAL DE ÊXITO 

 
 
1. PREÂMBULO 
1.1. A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS (AROM), entidade 
associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de 
associação, com registro sede na Rua Tabajara nº 451, Bairro Panair, em Porto Velho- 
RO, inscrita no CNPJ sob nº 84.580.547/000-01, faz saber, por ordem de seu 
Presidente, que torna público aos interessados, que por intermédio de sua Comissão 
Especial, instituída pelo Portaria de Nomeação nº 003/2017, de 08 de maio de 2017, 
que, nos termos do Regulamento de Compras e Contratos RCC-AROM, publicado no 
Diário Oficial dos Municípios, no dia 23/08/2017, promoverá Chamamento Público, 
no modo de Seleção-Concorrência, do tipo Técnica e Preço considerando o 
menor percentual de remuneração sobre o êxito, a afim de receber, abrir e 
examinar propostas e documentações, de acordo com as disposições e condições 
estabelecidas exclusivamente neste edital e seus anexos, e as condições a que os 
escritórios devem se submeter. 
1.2. Esclarecendo que o presente chamamento e consequente contratação serão 
regidos pelo Regulamento de Compras e Contratações da AROM (RCC-AROM), em 
conformidade com as regras de direito privado, com a devida obediência aos 
dispositivos e preceitos dos negócios jurídicos. 
1.3. O edital poderá ser retirado gratuitamente no Portal da AROM, na Rede 
Mundial dos Computadores, www.arom.org.br, no link: INSTITUCIONAL, 
http://www.arom.org.br/chamamento, ou na sede da AROM, mediante apresentação 
de mídia CD ou pen drive para gravação, no endereço acima mencionado.  
1.4. Respeitando o ordenamento jurídico a entidade mantém procedimento 
administrativo próprio, a este ato e a indisponibilidade do interesse desta Entidade. É 
nesse contexto que se insere a contratação almejada e que justifica a adoção da regra 
própria através do RCC-AROM, mediante a contratação pela modalidade concorrência 
para desenvolver o objeto da contratação. 
 

2. DO OBJETO  

2.1. Constitui objeto do presente Edital de Chamamento Público, a seleção de banco 

de prestadores dos serviços advocatícia para adoção de medidas judiciais contra a 

União Federal, buscando a ressarcir do extinto FUNDEF, o valor correspondente à 

diferença entre o valor definido conforme o critério do artigo 6º, § 1º da Lei nº 9.424/96 

e aquele fixado em montante inferior, no período não prescrito nos anos de 1998 a 

2006, acrescido dos consectários legais, dos municípios de Rondônia associados da 

http://www.arom.org.br/
http://www.arom.org.br/chamamento
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entidade. 

2.2. Consta deste edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - ATO JUSTIFICATÓRIO 

ANEXO II - PROJETO TÉCNICO 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

ANEXO IV - MODELO – RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  

ANEXO V - MODELO – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO QUANTO AO 

REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA AROM 

ANEXO VI MODELO - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO VII - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

ANEXO VIII - MODELO DE TERMO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO EDITAL 

ANEXO IX - MODELO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 

ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR VINCULO 

ANEXO XIII - MODELO DE CONTRATO 

ANEXO XIV – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PERDAS DOS MUNICÍPIOS DE 

RONDÔNIA 

 

3. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
As empresas que não irão participar da sessão de abertura do chamamento, deverão 
enviar as documentações até o dia 03 de outubro de 2017, às 17h, horário de 
Rondônia, na sede da entidade AROM, situada à 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. 
 
4. DO LOCAL, DATAS E HORÁRIOS DA SESSÃO DE ABERTURA 
Rua Tabajara nº 451, Bairro Panair, CEP 76.801-348, Porto Velho/RO 
Dia 04/10/2017 às 14:00h horário local. 
 
5. ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 
Os interessados poderão obter esclarecimentos ou dirimir dúvidas acerca do 
Chamamento Público, ou interpretação de qualquer item deste edital, até o 5º (quinto) 
dia útil da data de recebimento das propostas, devendo o questionamento ser 
encaminhado por escrito, protocolizado na entidade e/ou através do e-mail 
compras@arom.org.br;  
 

mailto:compras@arom.org.br
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6. CONSIDERAÇÕES LEGAIS 
6.1. Considerando que o prazo prescricional para pleitear toda e qualquer direito 
contra a Fazenda Pública conforme estabelecido no art. 1º do Decreto 20.910/32 é de 
cinco anos, incidindo a prescrição nas parcelas ou diferenças não reclamadas no 
quinquênio anterior à propositura da ação.  
6.2. Considerando a possibilidade real e concreta que todos os municípios do 
Estado de Rondônia possuam recursos do FUNDEF a serem compensados, sendo as 
informações de difícil conferência do cálculo do valor mínimo anual por aluno 
elaborado pelo FNDE, em razão de diversas divergência de dados e discrepâncias 
identificadas. 
6.3. Considerando que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, atualmente substituído pelo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, foi instituído pela Emenda Constitucional n. 
14/96, que deu nova redação ao art. 60 do ADCT, como um fundo de natureza 
contábil(§ 1º do art. 60), que assegurava aos Estados e Municípios o repasse 
automático de seus recursos, de acordo com os coeficientes de distribuição 
previamente estabelecidos e publicado. 
6.4. Considerando o disposto no art. 8º, parágrafo único, da LC 101/2000, segundo 
o qual "Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 
diverso daquele em que ocorrer o ingresso". 
6.5. Considerando que os recursos destinados à educação brasileira através do 
FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério) no valor correspondente à diferença entre o valor definido 
conforme o critério do artigo 6º, 1º da Lei n.º 9.424/96 e aquele fixado em montante 
inferior, desde o ano de 1998 até à criação do Fundeb pela Lei 11.494/2007. 
6.6. Considerando que à correção monetária do repasse a menor, deve ser com 
juros de mora. Atualização monetária por índices oficiais (Manual de Cálculos da 
Justiça Federal) desde cada repasse a menor, agregados juros de mora de 1% ao 
mês desde a citação. 
6.7. Por este fato, se faz necessária a contratação de pessoa jurídica de direito 
privado, para realizar a atividades, atendendo assim, aos anseios dos municípios 
associados. 
 

7. DA JUSTIFICATIVA QUANTO A INEXISTÊNCIA DE SINGULARIDADE DOS 

SERVIÇOS 

Observa-se que o objetivo pretendido, não se vislumbra a singularidade dos serviços 

apta a ensejar a contratação direta, vez que tais serviços se limitam à elaboração de 

cálculos técnicos, análises e estudos pormenorizados de quantidade de aluno nos 

períodos inerentes ao objeto e, portanto, de possível de ser realizada por quaisquer 

profissionais da área do direito que atuem nesta ceara; 
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8. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

8.1. A participação neste Chamamento Público implica, automaticamente, na 
aceitação integral dos termos deste Edital e seus anexos. 
8.2. Poderão participar deste Chamamento Público, escritórios de advocacia do ramo 
pertinente ao seu objeto, desde que estes estejam legalmente constituídos e que 
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital, não sendo permitida a 
participação de consórcios.  
8.3. Não poderão participar desta seleção os escritórios advocatícios que estiverem 
declaradas inidôneas, quer pela União, Estados, Municípios ou Distrito Federal. 
8.4. Não poderão participar desta seleção os dirigentes da AROM ou pessoas 
jurídicas de cujo quadro societário ou conselho diretor façam parte, bem como, 
pessoas jurídicas que detenham em seu quadro societário funcionários com vínculo 
trabalhista com a AROM. 
8.5. Não será permitida a participação de interessados na forma de associação ou de 
consórcios. 
8.6. Os escritórios advocatícios que estiverem impedidos de participar, nos termos 
deste edital apresentarem suas pretensões, independentemente de seu recebimento, 
serão declaradas inabilitadas. 
8.7. Deverão ser apresentados três envelopes, devidamente identificados, conforme 
categorização abaixo:  

 
9. DA SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.1. Os Documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser do escritório 
advocatício a serem contratados, sendo que não será aceita prestação de serviço de 
empresa que não tenha sido previamente habilitada neste certame, ficando salvo 
expressa deliberação contrária da AROM, expressamente defeso qualquer 
subcontratação por parte da proponente contratada. 
 
10. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
10.1. No dia, local e hora estabelecidos neste Edital, os escritórios de advocacia 
interessados entregarão os documentos referentes ao “CREDENCIAMENTO” e os 
envelopes contendo a “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA 
TÉCNICA” e “PROPOSTA DE PREÇO” ao presidente da Comissão, em 03 (três) 
envelopes fechados, contendo cada um, além do nome, razão social e endereço da 
proponente, a designação de seu conteúdo conforme adiante especificado. 
 

A  
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS 
REF. AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 
 
ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
COM NOME DA PROPONENTE  
CNPJ DA PROPONENTE  
ENDEREÇO DA PROPONENTE 
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A 
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS 
REF. AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 
 

 ENVELOPE “B” – PROPOSTA TÉCNICA  
COM NOME DA PROPONENTE  
CNPJ DA PROPONENTE  
ENDEREÇO DA PROPONENTE 

 

A 
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS 
REF. AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 
 

 ENVELOPE “C” – PROPOSTA DE PREÇO 
COM NOME DA PROPONENTE  
CNPJ DA PROPONENTE  
ENDEREÇO DA PROPONENTE 

 
 

10.2. Os documentos referentes ao credenciamento deverão também ser entregues 
no local, dia e hora fixados para o chamamento à Comissão, não havendo 
necessidade de constarem em envelope próprio.  
10.3. Os envelopes listados deverão ser entregues lacrados, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas até a data limite descrita no preâmbulo deste Edital.  
10.4. Não será permitido o recebimento de envelopes após a data e hora 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 endereço fixado no edital.  
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 representantes devidamente credenciados 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 
caso se faça representar por terceiro apresentar obrigatoriamente carta de 
credenciamento, conforme “ANEXO VII – MODELO DE PROCURAÇÃO PARA 
CREDENCIAMENTO 
10.9. A declaração de validade mínima da proposta é de 90 (noventa) dias contados 
da abertura do envelope. Caso a proposta não indique o prazo de validade, fica 
estipulado o prazo de 90 (noventa) dias, contados da abertura do envelope;  
10.10. Serão considerados inexistentes quaisquer lançamentos à lápis;  
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10.11. No percentual estabelecido de sucesso, deverão estar incluídos toda e qualquer 
despesa necessária à execução do objeto, bem como os demais encargos e/ou 
descontos porventura existentes;  
10.12. Correrão por conta do escritório contratado 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.  
10.13. É facultado aos interessados a participação no presente chamamento público 
enviando seus envelopes como estabelecido no edital, ambos DEVIDAMENTE 
LACRADOS, IDENTIFICADOS E ENDEREÇADOS À COMISSÃO DA AROM, no 
endereço definido no edital. Os envelopes enviados por essa forma só serão aceitos 
pela Comissão se lhes forem entregues até o horário de encerramento da recepção 
dos envelopes, e se entregues sem qualquer violação de seu conteúdo. 
10.14. Os documentos para o credenciamento serão: 

a) Na hipótese de tratar-se de representante legal da sociedade, deverá ser 
apresentado o Contrato Social, comprobatório de legitimidade para 
representação, juntamente com documento pessoal para comprovação; 
b) Na hipótese de tratar-se de representante por procuração deverá a 
Comissão realizar o credenciamento do representante legal, mediante a 
apresentação de: (Cédula de identidade e/ou outro documento de fé pública com 
foto, procuração conforme ANEXO VII devidamente assinado e reconhecido 
firma do representante legal e acompanhado do Contrato Social; 

 
11. DO REPRESENTANTE E CREDENCIAMENTO 
11.1. Os documentos referentes ao “CREDENCIAMENTO”, na forma prevista no item 
12.14 do presente Edital, poderão também serem apresentando em uma das 
seguintes formas:  
11.1.1. Por instrumento público de procuração;  
11.1.2. Por procuração particular com reconhecimento de firma em cartório, de acordo 
com ANEXO VII; 
11.2. A empresa proponente que credenciar representante por meio de procuração 
particular com reconhecimento de firma em cartório, concedendo poderes para 
participar de licitações em geral, deverá apresentar cópia autenticada do ato 
constitutivo - estatuto ou contrato social em vigor (devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades simples ou empresária), para verificação dos poderes do 
outorgante. No caso de sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda, 
documento de eleição de seus administradores. 
11.3. A identificação do representante legal do escritório ou do procurador se dará 
com a simples apresentação de documento de identidade ou apresentação de cópia 
autenticada de documento de identidade.  
11.4. Nenhum interessado poderá participar do presente chamamento público 
representando mais de uma empresa.  
11.5. Todos os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
de documento consolidado.  
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11.6. Fica assegurado aos participantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos 
documentos previstos neste item, a indicação ou substituição do seu representante 
junto ao processo.  
11.7. As microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem nas 
condições de usufruir dos benefícios da Lei nº 123, DEVERÃO apresentar a 
Declaração constante do ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E 
PEQUENA EMPRESA, juntamente com os documentos relativos ao credenciamento e 
deverão apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de habilitação, 
os balanços patrimoniais e demonstrativos contábeis correspondentes ao último 
exercício social do escritório (ou balanço de abertura para os escritórios de advocacia 
com menos de um ano de exercício) e declaração de que não se encontra em 
nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 
11.8. Os escritórios de advocacia deverão apresentar, juntamente com o 
credenciamento, declaração (Anexo XII), assinada pelo representante legal do 
escritório de que inexiste participação de empregado ou dirigente da entidade AROM, 
bem como de ex-empregado ou ex-dirigente das entidades operacionalmente 
vinculadas, até 180 (cento e oitenta) dias da data de respectiva rescisão do contrato 
de trabalho, seja em sua composição societária, seja como seu prestador de serviços, 
formalizado ou não.  
11.9. Na ausência da Declaração exigida no item anterior, será aceita declaração 
preenchida de próprio punho, elaborada e assinada pelo representante legal presente 
na sessão.  
11.10. Caso a empresa opte por participar através do envio das propostas e 
documentação via postal, deverão constar todas as declarações estabelecidas no 
edital.  
 
12. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO 
 ENVELOPE “A” 
12.1. A documentação para habilitação deverá ser apresentada, composta pelos 
seguintes documentos:  
 
12.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) Registro comercial no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores (cópia autenticada por tabelião de notas).  
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício (cópia autenticada por 
tabelião de notas). 
d) Prova de inscrição da Sociedade de Advogados na Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB, bem como dos sócios que respondem 
administrativamente pela sociedade de advogados e dos advogados 
relacionados para a equipe técnica;  
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12.3. 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 e Municipal, do domicílio ou sede do escritório proponente, na 
forma da lei (cópia autenticada por tabelião de notas).  
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social -C.N.D. 
e) Certidão de regularidade relativa ao FGTS – Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço; 
f) Certidão negativa da Justiça do Trabalho. 

 
12.4. 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) No caso de sociedade civil não registrada na Junta Comercial, deverá 
ser apresentada Certidão Negativa de Execução Patrimonial da sede ou 
domicílio do escritório, também em data não superior a 60 (sessenta) dias 
da data da apresentação da proposta.  
c) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social já exigível e apresentado na forma da Lei. Vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios. Não sendo a empresa obrigada a 
publicar suas Demonstrações Contábeis, deverá apresentar documento que 
suporte essa desobrigação. Estes documentos deverão conter as 
assinaturas dos sócios, do contador responsável, com os respectivos 
termos de abertura e encerramento, registrados na Junta Comercial ou 
Cartório de Registro, comprovando a boa situação financeira do escritório.  
d) Caso a sociedade seja constituída no exercício em curso, deverá 
apresentar balanço de abertura (caso não tenha movimentações) e balanço 
intermediário (com movimentações), com assinatura do sócio-gerente e do 
contador responsável, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial ou Cartório de Registro. 
e) A comprovação da boa situação financeira do escritório será feita por 
meio de cálculo dos índices contábeis abaixo relacionados:  

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

SG = Ativo Total 
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
LC= Ativo Circulante 
 Passivo Circulante 
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f) Os índices serão calculados pela empresa e confirmados pelo 
responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação 
do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de 
Contabilidade e apresentar resultado maiores que um (= ou > 1).  
 
g) A empresa com menos de um ano de existência, que ainda não tenha 
balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus 
direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua 
existência, avaliados por meio da obtenção de Índice de Solvência (S) 
maior ou igual a um (= ou >1), conforme fórmula abaixo: 

S= Ativo total 
Passivo circulante 

 
h) A empresa que optar pela Declaração Simplificada de Rendimentos e 
Informações deverá comprovar a qualificação econômico-financeira, 
mediante a apresentação de cópia autenticada encaminhada à Receita 
Federal, referente ao último exercício. 

 
12.5. Os documentos referidos deverão ser apresentados em cópia autenticada por 
tabelião de notas. A Comissão Especial não autenticará nenhum dos documentos.  
12.6. Os documentos apresentados deverão estar na vigência do prazo de validade, 
quando for o caso. 
12.7. Nos casos em que o documento possa ser obtido por meio eletrônico, o 
envelope deverá conter cópia impressa, podendo o representante legal do escritório 
ou a Comissão Especial realizar diligências para confirmação dos dados constantes 
no impresso.  
 
12.8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE, PROPOSTA TÉCNICA ENVELOPE “B”  
12.8.1. A documentação para comprovação da capacidade técnica deverá conter:  

a) Relação, na forma do ANEXO IV, firmada por representante legal, 
contendo os nomes dos sócios, associados e empregados que compõem 
quadro profissional da Sociedade, em sendo profissionais com conselho, 
seus respectivos números de inscrição e Unidade (s) da Federação onde 
inscritos. 
 
b) Para a demonstração de que advogado atua efetivamente em nome 
da sociedade empresa será necessária apresentação de no mínimo um dos 
dispositivos: (contrato de trabalho firmado entre o advogado e a sociedade, 
CTPS devidamente assinada, e/ou instrumento de associação participativa 
devidamente registrada na OAB). 
 
c) Os advogados relacionados no ANEXO IV serão aqueles que serão 
considerados para fins de pontuação da proposta técnica. 
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d) Prova de inscrição da Sociedade de Advogados na Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB, bem como dos sócios que respondem 
administrativamente pela sociedade de advogados e dos advogados 
relacionados para a equipe técnica. 
 
e) Experiência Profissional - Comprovação do tempo de experiência 
profissional de no mínimo 05 (cinco) anos. Sendo o tempo de experiência 
superior a 05 (cinco) anos, receberá 4 (quatro) pontos por ano comprovado 
até o limite de 20 (vinte) pontos. 
 
f) Atestado de capacidade técnica - Apresentação de atestado (s) que 
comprove (m) a realização de consultoria de serviços semelhantes ao do 
objeto. Receberá 4 (quatro) pontos por atestado até o limite de 20 (vinte) 
pontos.  

Cada atestado apresentado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, nos quais deverá estar comprovada 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. 
 

i) Experiência processual - Comprovação de ações patrocinadas nas 
instâncias judiciais em que tenha ente público em um dos polos. Para 
comprovação deste requisito basta apresentar a Certidão Informativa 
retirada no sítio dos tribunais, sendo pontuado: 

 

• Ações de primeira instância são conferidos 20 (vinte) pontos, podendo 
acumular o total de 100(cem) pontos; 

• Ações de segunda instância são conferidos 50 (cinquenta) pontos, 
podendo acumular o total de 300(cem) pontos; 

• Ações de terceira instância são conferidos 100 (cem) pontos, podendo 
acumular o total de 1000(cem) pontos; 

 
g) Experiência em Execuções de serviços com o mesmo objeto - 
Comprovação de que o escritório através de seus advogados ou sócios, 
obteve êxito na prestação dos serviços objeto deste procedimento. 
Devendo apresentar (alvarás judiciais, certidões e sentenças judiciais por 
processo, considerando as mesmas partes e causa de pedir. Receberá 10 
(dez) pontos por comprovação até o limite de 100 (cem) pontos.  
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ITEM DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

01 Experiência Profissional 04 10 

02 Atestado de capacidade técnica 04 20 

03 Experiência Processual  1400 

04 Experiência em Execuções de 
serviços com o mesmo objeto 

10 100 

 1530 

 
13. PLANO DE TRABALHO 
13.1.1. A apresentação do plano de trabalho é essencial para que se possa definir 
a atuação proposta por cada escritório, deste modo deve obrigatoriamente os 
escritórios devem elaborar sobre pena de desclassificação a não entrega do mesmo. 
13.1.2. Todas as proponentes interessadas deverão apresentar junto com a 
documentação da capacidade técnica, plano de trabalho detalhando todas as 
atividades que serão exercidas na prestação dos serviços detalhado 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 municípios associados; 
c) Metodologia de trabalho; 
d) Metodologia de atendimento a instituição e seus municípios 
associados; 
e) Detalhamento da forma de atuação extrajudicial e/ou judicial quando 
for o caso; 
f) Detalhamento da metodologia de elaboração do cálculo a receber de 
cada município; 
g) Definição de processos individuais para cada atuação relacionada as 
atividades deste projeto; 
h) Proposituras de ações as problemáticas que envolvem as atividades 
deste projeto; 
i) Tempo necessário para cada processo definido; 
j) Definição das metas e prioridades; 
k) Apresentação da metodologia de trabalho para as atividades; 
l) Definição da equipe técnica e os papeis de cada um; 
m) Descrição do escritório em Porto velho e em Brasília; 
n) Definição do responsável pelo contrato; 
o) Metodologia de atendimento, suporte, e atuação para cada etapa de 
execução. 

 
13.1.3. O plano de trabalho deve ser apresentado sob as diretrizes do Project 
Management Body of Knowledge - PMBOK (ou guia para o conjunto de 
conhecimentos de gerenciamento de projetos) (considerando as fases de: Iniciação, 
planejamento, execução, controle e encerramento. Nas áreas do conhecimento: 
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integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos 
e contratações). 

 
14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
14.1. As propostas técnicas serão classificadas, considerando os quesitos e critérios 
a seguir enumerados, segundo o cálculo disposto na tabela do quadro abaixo: 
 

PONTUAÇÃO POSSIVEL DE SER OBTIDA POR CADA ESCRITÓRIO 

DESCRIÇÃO  PONTO MINIMO PONTO MÁXIMA 

Experiência Profissional 04 10 

Atestado de capacidade técnica 04 20 

Experiência Processual  1400 

Experiência em Execuções de 
serviços com o mesmo objeto 

10 100 

Pontuação máxima que poderá ser atingida   1530 

 
14.2. O cálculo da PONTUAÇÃO TÉCNICA DO PROPONENTE (PT) far-se-á de 
acordo com a soma dos seus pontos alcançados (PA) em cada um dos quesitos, 
mediante a aplicação da fórmula a seguir apresentada: 

 
PT = PA.I + PA.II + PA.III + PA.IV 

 
Onde: PA.I – pontos alcançados no quesito ‘Experiência Profissional; 

PA.II – idem no quesito ‘Atestado de capacidade técnica 
PA.III – idem no quesito ‘Experiência Processual;  
PA.IV – idem no quesito ‘Experiência em Execuções de serviços com o mesmo 
objeto;  

 
14.3. O Índice Técnico (IT) do proponente será obtido dividindo-se a PONTUAÇÃO 
TÉCNICA DO PROPONENTE (PT) em exame, pela maior pontuação técnica 
apresentada dentre os participantes, conforme fórmula a seguir:  
 

IT = 100 x PT 
 MPPA 

onde: IT – Índice Técnico; 
 PT – Pontuação Técnica do Proponente em Exame;  
 MPPA – Maior Pontuação de Proposta Apresentada.  
 
15. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE, PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE “C”  
15.1. A proposta de preço deve ser composta exclusivamente de honorários sobre 
êxito, indicada através de porcentagem (%) sobre os benefícios diretos que poderão 
ser conquistados pelos Municípios Associados da AROM, através da referida 
recuperação de receita, conforme ANEXO III – MODELO DE CARTA PROPOSTA. 
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15.2. É vedada a apresentação de percentual superior a 10% (dez por cento) pela 
natureza da ação; 
15.3. A assinatura do responsável deverá estar consignada na proposta, bem como a 
identificação de seu nome abaixo da assinatura. A não identificação do nome do 
responsável abaixo da assinatura não constitui motivo de desclassificação, contudo 
esta informação deverá ser fornecida na fase de julgamento;  
15.4. Ter validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. Caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado na 
Proposta de Preço, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias. Se, por motivo de 
força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do prazo de sua validade, e caso 
persista o interesse de ambas as partes, este poderá solicitar a prorrogação da 
validade acima referida;  
15.5. A Proposta de Preço deverá conter declaração expressa de que atende a todos 
os itens descritos no presente Edital e seus anexos. 
15.6. A Comissão analisará as propostas de preços dos escritórios habilitados em 
conformidade com este Edital. Como resultado deste julgamento será atribuído um 
índice de Preço (IP).  
15.7. O Índice de Preço (IP) será obtido, conforme da seguinte forma:  
 

PERCENTUAL 
OFERTADO 

PONTUAÇÃO 

10% 10 

09% 20 

08% 40 

07% 80 

06% 160 

05% 340 

04% 680 

03% 1.360 

02% 2.720 

01% 5.440 

00% 10.880 

 
IP = 100  x  P 

          MP 
 
onde: IP – Índice de Preço;  
 PMP – Pontuação do Maior percentual proposto dentre as propostas classificadas;  
 P – Preço global da proposta em exame. 
 
16. DO PROCEDIMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
16.1. Os trabalhos da Comissão desenvolver-se-ão em sessões públicas, com a 
lavratura das respectivas atas, as quais constarão as datas dos eventos seguintes a 
serem realizados.  
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16.2. A Comissão poderá alterar as datas ou as pautas das reuniões, ou mesmo 
suspendê-las, em função do desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as normas 
legais aplicáveis.  
16.3. A Comissão, no dia, hora e local designados neste edital, em ato público, 
receberá os envelopes 1, 2 e 3, “Habilitação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de 
Preços”, os quais serão rubricados por ela e pelos demais participantes.  
16.4. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente 
participarão ativamente os representantes do escritório ou representantes 
credenciados; não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes 
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 
16.5. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum 
outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou 
esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas.  
16.6. A seguir, serão identificados os escritórios de advocacia realizando o 
credenciamento dos representantes, e proceder-se-á à abertura dos Envelopes “A” - 
Documentos de Habilitação.  
16.7. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e 
pelos representantes dos escritórios em todas as vias.  
16.8. A Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no chamamento ou a futura contratação, mediante a consulta aos cadastros 
pertinentes.  
16.9. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará a empresa 
inabilitado, por falta de condição de participação.  
16.10. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 
documentação de habilitação dos escritórios então será verificada, conforme demais 
exigências previstas neste instrumento convocatório.  
16.11. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para 
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e 
horário em que voltará a reunir-se, disso informando os escritórios participantes. 
Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes 
“B” e “C” - Proposta de técnicas e preços, rubricados externamente por todos os 
escritórios de advocacia e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder 
desta, até que seja concluída a fase de habilitação.  
16.12. A Comissão publicará no D.O.M. e no portal de da entidade, no endereço 
eletrônico http://www.arom.org.br, o resultado do julgamento referente à Habilitação.  
16.13. Após transcurso do prazo recursal ou, na hipótese de haver renúncia expressa 
ao exercício deste direito, ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos:  

a) Os escritórios de advocacia inabilitadas serão devolvidas os 
respectivos envelopes “A” e “B”, sem serem abertos.  
b) Informados os participantes do resultado do exame dos documentos 
dos envelopes de Habilitação, a AROM através da Comissão, procederá à 
abertura dos envelopes da Proposta Técnica.  

16.14. Na ocasião da abertura do Envelope “B” – PROPOSTA TÉCNICA, somente 
serão abertos os envelopes dos escritórios de advocacia anteriormente habilitadas; e, 

http://www.arom.org.br/
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na ocasião, todos os documentos relativos à Proposta Técnica de cada uma das 
Sociedades serão rubricados pelos interessados e pelos membros da Comissão.  
16.15. A Comissão publicará no D.O.M. e no portal de da entidade no endereço 
eletrônico http://www.arom.org.br, o resultado do julgamento das Propostas Técnicas. 
16.16. Após transcurso do prazo recursal ou, na hipótese de haver renúncia expressa 
ao exercício deste direito, ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, a 
Comissão procederá à abertura dos envelopes das Propostas de Preços.  
16.17. Na data da abertura dos Envelopes “C” – PROPOSTA DE PREÇOS, serão 
abertos envelopes, e todos os documentos serão rubricados pelos interessados e 
pelos membros da Comissão.  
16.18. A Comissão publicará no D.O.M. e no portal de da entidade no endereço 
eletrônico http://www.arom.org.br, o resultado do julgamento das Propostas de Preços, 
como Ato Final deste Chamamento Público.  
 

17. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
17.1. Envelope I – HABILITAÇÃO 
17.2. A Habilitação dos escritórios de advocacia participantes será julgada pela 
Comissão com a finalidade de ser verificada, com base nos documentos exigidos nos 
subitens (12.2, 12.3 e 12.4), a concordância com os requisitos deste Edital.  
17.3. ENVELOPE II – PROPOSTA TÉCNICA 
17.4. As Propostas dos escritórios de advocacia serão julgadas pela Comissão, com 
base nos documentos exigidos no subitem 12.8 e item 13. Como resultado desse 
julgamento, será atribuído um Índice Técnico (IT).  
17.5. ENVELOPE III - PROPOSTA DE PREÇOS  
17.6. O julgamento da Proposta de Preço será realizado pela Comissão que, além 
de levar em consideração o atendimento das exigências estabelecidas neste Edital, 
atribuirá às Propostas um índice de Preço, conforme item 17.  
17.7. Não serão admitidas retificações, cancelamentos de preços ou alterações das 
condições estipuladas, uma vez entregues as propostas. Os erros aritméticos 
eventualmente cometidos pelos escritórios de advocacia serão corrigidos pela 
Comissão, prevalecendo, para efeito das correções, o preço unitário proposto por 
ação. 

 
17.8. CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO VENCEDOR 
17.9. O valor da Nota Final (NF) de cada escritório será obtido com a aplicação da 

ponderação dos Índices Técnicos (IT) das Propostas Técnicas e dos Índices de 
Preços (IP).  

NF = [(IT x 60%) + (IP x 40%)] 
 100 

 
17.10. Será considerado vencedor a empresa que atingir a maior Nota Final (NF). 
17.11. Havendo empate entre duas ou mais propostas, utilizar-se-á o critério de 
Analogia estabelecido no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação far-
se-á por sorteio, em ato público, para o qual todas os escritórios de advocacia serão 
convocadas. 

http://www.arom.org.br/
http://www.arom.org.br/
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17.12. Será desclassificada a proposta que:  
17.12.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;  
17.12.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades, ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento;  
17.12.3. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais escritórios de advocacia;  
17.12.4. Apresentar percentuais superiores ao estabelecido de 10 (dez por cento);  
17.13. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão examinará a proposta 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  
17.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão passar à 
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso.  
17.15. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos 
interessados para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto 
o recurso, será comunicado aos demais participantes, que poderão impugná-lo no 
mesmo prazo.  
17.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 
recursos interpostos, a Comissão encaminhará o procedimento à Diretoria Executiva 
da entidade contratante, para análise quanto ao resultado.  
17.17. A divulgação do resultado final do julgamento das propostas será feita 
mediante publicação no D.O.M., e no site da entidade, salvo se presentes os 
prepostos dos escritórios de advocacia no ato público em que foi adotada a decisão, 
caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada 
em ata. 
17.18.  

 
18. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
18.1. Os escritórios que apresentem proposta deverão 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 que trata este 
procedimento. 
 
19. CRITÉRIOS PARA REAJUSTES 
19.1. Os valores da execução dos serviços do objeto contratado serão fixos, 
conforme contrato de risco, não existindo quaisquer alteração e/ou reajustes.  
 
20. PRAZO CONTRATUAL 
20.1. Em ocorrendo a contratação pelos municípios associados, o prazo para 
realização dos serviços será inicialmente de 12 (meses) meses corridos, contados a 
partir da data da celebração do contrato. Pode, no entanto, ser prorrogado estendendo 
até a data do término das ações. 



 
 

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 

 

Processo Admin. Nº 35/2017 

 

Fls: ___________________ 

 

Assinatura:  

_______________________ 

 
 
 
 
21. CONDIÇÕES PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO 

21.1. Homologado o resultado final do chamamento público e após decurso de prazo 

para a interposição de possíveis recursos dos interessados e suas respectivas 

decisões, o chamamento será submetido à apreciação de assembleia geral, para 

aprovação ou não do referido procedimento. 

21.2. Estando aprovados em assembleia geral a referida classificação das 03 (três) 

primeiros classificados, a entidade promovera todas as medidas necessárias para dar 

publicidade e amplitude do resultado a todos os seus associados, para que estes 

utilizem o procedimento para contratação administração e celeridade nos processos 

judiciais. 

 

22. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, tendo em vista a formalização de “contrato 

de risco”, serão definidas em ocorrendo o sucesso, ou seja, no sucesso financeiro 

obtido, tendo o escritório patrono da ação o percentual efetivado em sua proposta. 

 

23. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
23.1. Fica estipulado que, será com fulcro no art. 22, § 4º, da Lei n° 8.906/94, no ato 

da expedição do precatório/RPV/Alvará ou do levantamento dos créditos passíveis de 

restituição, a contratada poderá requerer seu pagamento ao CONTRATANTE, com a 

emissão de nota fiscal, independentemente do recebimento dos honorários de 

sucumbência.  

23.2. O pagamento da parcela do êxito dos honorários será efetuado em até 

30(trinta) dias contados da data em que os valores recuperados relacionados ao 

FUNDEF sobre serviços alcançarem decisão definitiva, o que ocorrerá, quando as 

ações judiciais patrocinadas pelo escritório contratado, transitarem em julgado, com a 

devida apresentação da nota fiscal/fatura, individual por município, devidamente 

atestada pelo gestor de contrato da AROM, com os dados de conta corrente em nome 

da contratada. 

23.3. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA 

para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior 

começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida. 

23.4. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de 

descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital de 

chamamento público. 
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23.5. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o 

mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

23.6. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos 

seguintes comprovantes: 

a) Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

b) Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 

23.7. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por 

qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta 

documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de 

sua autenticidade. 

23.8. Não é autorizado ao escritório pedicionar e/ou buscar o recebimento no 

precatório, vez que este recurso deve ser utilizado exclusivamente para custeio da 

educação. 

 
24. DAS MULTAS E PENALIDADES 
24.1. A Associação Rondoniense de Municípios AROM, poderá aplicar à 

CONTRATADA as multas abaixo discriminadas, no caso das seguintes 
ocorrências: 

a) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, na hipótese de atraso 
do prazo de início do objeto licitado, até o limite máximo de 10% (dez por 
cento) do valor contratado;  
b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, sobre o valor mensal 
faturado, na hipótese de falta de recurso alocado à execução dos serviços 
contratados, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor 
contratado.  

 
24.2. A aplicação de multa de mora estabelecida no subitem anterior não impede que 
a AROM rescinda unilateralmente o contrato e/ou aplique as sanções previstas no 
subitem 26.3, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis.  
24.3. Sem prejuízo das perdas e danos, a AROM poderá impor à CONTRATADA, pelo 
descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento, 
garantida à prévia defesa, às seguintes sanções:  

a) Advertência;  
b) Multa Administrativa; 
 

25. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

25.1. Efetuar o fornecimento dos serviços objeto deste chamamento, assumindo 

inteiramente as responsabilidades dos mesmos; 

25.2. Responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições para fiscais, cujo fato 

imponível esteja relacionado ao cumprimento da contratação objeto deste 

chamamento; 
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25.3. Responsabilizar-se por todos os atos, omissos ou comissivos que venha 

praticar, cabendo as respectivas indenizações em face deste e em favor da AROM e 

seus associados; 

25.4. Manter durante a vigência da contratação todas as condições apresentadas 

para a habilitação e qualificação compatíveis com as obrigações assumidas; 

25.5. Comunicar previamente a contratante as modificações que pretender realizar 

em sua constituição, especialmente quanto ao seu objetivo social; 

25.6. Emitir nota fiscal dos serviços efetivamente prestados; 

25.7. Disponibilizar todos os profissionais estabelecidos na proposta, de acordo com 

a necessidade da Associação e da prestação dos serviços; 

25.8. Responsabilidade por todos os custos de deslocamento, hospedagem, 

alimentação e demais custos relacionados a execução dos serviços deste 

chamamento; 

 
26. DA RESCISÃO  
26.1. A AROM, poderá rescindir o Contrato de pleno direito, mediante comunicação 
por escrito, não cabendo à CONTRATADA o direito de qualquer ação ou reclamação 
com base em prejuízos ou lucros cessantes, exceto o recebimento dos serviços já 
prestados.  
26.2. O Contrato poderá ser rescindido de comum acordo, pelas partes, desde que, 
cumprido previamente notificado com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.  
26.3. A contratada poderá rescindir o contrato caso se verifiquem quaisquer das 
seguintes ocorrências: 

a)  Suspensão de sua execução, por ordem escrita da AROM, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, assegurado à CONTRATADA o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 
b) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
AROM, decorrentes de serviços já executados, salvo em casos fortuitos, 
assegurando à contratada o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;  
c) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, tal como definido no 
Código Civil Brasileiro, no art. 393, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 

 
27. DOS ATOS PRATICADOS 
29.1. No dia 04 de outubro de 2017, ocorrerá sessão pública para abertura das 
propostas apresentadas pelos proponentes, ocorrendo a análise dos documentos 
apresentados por todos, sendo devidamente vistados por todos, numerados e 
dispostos a comissão para posterior análise dos pontos e publicação de resultado; 



 
 

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 

 

Processo Admin. Nº 35/2017 

 

Fls: ___________________ 

 

Assinatura:  

_______________________ 

29.2. No dia 05 de outubro 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; 
29.3. Em não ocorrendo quaisquer imprevistos relacionados no subitem acima, que 
tratada da possibilidade de diligência e constatação da veracidade dos atos, a 
comissão publicará ata do resultado prévio do chamamento no dia 05 de outubro de 
2017, iniciando a contagem de prazo no próximo dia útil; 
29.4. Não tendo recurso e/ou estes sendo indeferidos o resultado final será 
publicado no dia 11 de outubro de 2017, abrindo prazo para recurso a contar no 
próximo dia útil; 
29.5. A Comissão poderá alterar as datas ou as pautas das reuniões e/ou sessões, 
ou mesmo suspendê-las, em função do desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as 
normas legais aplicáveis 
 
30. DA ORIGEM DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
30.1.  As despensas inerentes à execução do objeto do presente Chamamento 
Público ocorrerão por conta do êxito da ação, a serem autorizadas por deliberação dos 
municípios associados, posterior a possível contratação. 

 
31. DO CHAMAMENTO 
31.1. Ato de busca no mercado, pessoas jurídicas interessadas em realizar negócios 
jurídicos futuros com a AROM e com seus associados, conforme o objeto pretendido 
para atender as suas necessidades funcionais e estatutárias. 
31.2. Tem intuito de aferição e classificar proponentes do ramo, que apresentem 
proposta detalhada para possível contratação de serviços técnicos com escritório de 
advocacia de notória especialização para a realização do objeto deste edital. 
31.3. O procedimento de seleção, será na modalidade de concorrência conforme 
estabelecido no Regulamento de Compras e Contratações da AROM, disposto no site 
www.arom.org.br e no D.O.M. no dia 22 de agosto de 2017, e neste regramento 
editalicio, contendo todas as necessidades e disposições para elaboração dos 
proponentes de proposta técnica e preço para análise. 
31.4. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente 
participarão ativamente os representantes dos escritórios de advocacia participantes 
ou representantes credenciados; não sendo permitida a intercomunicação entre eles, 
nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento 
dos trabalhos; 
 
32. DA PUBLICIDADE 
32.1. Todos os atos que integram este procedimento, poderão ser fotocopiados e 
terão seu acesso os interessados, devendo ocorrer o devido requerimento; 
32.2. Quaisquer atos que estabeleçam alteração, resultado, decisão e/ou 
esclarecimentos serão devidamente divulgados no site desta entidade no endereço 
eletrônico www.arom.org.br; 
32.3. O edital e seus anexos estão devidamente publicados no site da entidade no 
endereço eletrônico www.arom.org.br, como seus extratos publicados no jornal de 

http://www.arom.org.br/
http://www.arom.org.br/
http://www.arom.org.br/
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grande circulação A GAZETA DE RONDÔNIA, no diário oficial dos Municípios D.O.M 
e no mural da Associação; 
  
33. DA REGRA DESTE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CADASTRO 
33.1. A entidade tem a obrigação de receber os documentos enviados em tempo 
pelos proponentes interessados, a fim de verificar a sua habilitação. 
33.2. Para efeitos de contagem dos prazos recursais deve ser excluído o dia da 
publicação e incluir o do vencimento, devendo ser considerados dias corridos. 
33.3. Estabeleceu-se o prazo de 25 (vinte e cinco) dias da publicação ao ato de 
apresentação das propostas pelos interessados. 
33.4. As normas e regramentos que disciplinam o presente edital de chamamento 
serão sempre interpretados em favor da ampliação da disputa entre os proponentes 
interessados, desde que não comprometam o objetivo da legislação aplicável, a 
vinculação ao edital de chamamento público, o interesse da AROM, e a segurança 
processual e jurídica da contratação.  
33.5. A participação no presente chamamento demonstra que o interessado 
examinou cuidadosamente o Edital e seus anexos, e se enterrou de todos os seus 
detalhes e com eles concordou, bem como todas as dúvidas e/ou questionamentos 
formulados foram devidamente esclarecidos. O presente edital, sem prejuízo dos 
regramentos dispostos no instrumento contratual, possui força de natureza contratual. 
33.6. É facultado à comissão estabelecida, ou mesmo à Diretoria da Entidade, em 
qualquer fase do procedimento, promoverem diligências destinadas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo de chamamento, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. Poderá, 
ainda, solicitar esclarecimentos adicionais que serão satisfeitos no prazo de até 02 
(dois) dias úteis, sendo que a confirmação do recebimento do pedido é de exclusiva 
responsabilidade da proponente. Em casos de documentações de habilitação em 
cópia simples, caberá também diligência, podendo motivar desclassificação no 
certame. 
33.7. Toda e qualquer sessão pública será precedida de ATA de ocorrência; 
33.8. 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; 
33.9. Fica assegurado à AROM, por razões de ordem técnica, financeira ou 
administrativa e sem que caiba aos escritórios de advocacia, qualquer tipo de 
reclamação ou indenização o direito de:  
33.9.1.  Adiar a abertura das propostas do presente chamamento, dando 
conhecimento prévio aos interessados;  
33.9.2. Anular o presente procedimento, a qualquer tempo, desde que seja 
constatada alguma ilegalidade ou irregularidade insanável no processo, que venha a 
afetar a lisura, o caráter competitivo, a eficácia processual ou a instrumentalidade do 
certame;  
33.9.3. Revogar o presente procedimento por motivos de conveniência e 
oportunidade;  
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33.9.4. Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento 
pertinente a este procedimento, fixando um novo prazo, se for o caso. 
33.10. Os participantes são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e 
legitimidade das informações constantes dos documentos e propostas apresentadas, 
devendo manter durante todo contrato as condições de habilitação exigidas. A 
apresentação da proposta implica total e irrestrita concordância com todas as 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório.  
33.11. A Comissão poderá a seu critério, relevar omissões puramente formais nas 
propostas ou documentos apresentados pelos participantes, desde que não 
comprometam a legalidade, a lisura e o caráter competitivo deste chamamento, e que 
possam ser sanadas em prazo fixado pela mesma, desde já entendido que serão 
vedadas as inclusões de documentos que deveriam constar no ato de abertura. A 
Comissão também poderá relevar atos administrativos meramente irregulares, desde 
que os mesmos não afetem a eficácia processual, os princípios norteadores da seara 
licitatória e não causem qualquer dano ou ofensa à instrumentalidade do certame.  
33.12. O (s) escritórios (s) que por ventura vir (em) a ser classificados (s) obriga-se a 
não prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida ao gestor 
do contrato, funcionário ou dirigente da AROM, a agentes públicos municipais, ou a 
terceira pessoa a estes relacionada; não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer 
modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 12.846/2013, bem 
como não utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.  
33.13. Ainda, fica obrigada a não frustrar mediante ajuste, combinação ou qualquer 
outro expediente, o caráter competitivo de procedimentos de chamamento ou posterior 
ao de contratação, bem como realizar qualquer dos atos lesivos ao previsto na Lei n° 
12.846/2013.  
33.14. Caso a AROM suspeite ou constate a prática de qualquer ato lesivo, 
resguardada a prévia defesa, a empresa estará sujeita às sanções adequadas ao 
caso.  
33.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento convocatório e 
anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão 
os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto o contrário. 
 
34. DOS ESCLARECIMENTOS E COMUNICAÇÕES 
34.1. Todos os pedidos de esclarecimentos devem ser direcionados por escrito ao 
presidente da comissão, podendo ser de forma eletrônica para o e-mail 
compras@arom.org.br e/ou endereçados a:  
 
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS 
Rua Tabajara nº 451, Bairro Panair CEP 76.801-348 
Porto Velho – Rondônia 
A/C Willian Luiz – Presidente da Comissão 
 
 
 

mailto:compras@arom.org.br
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35. DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 
35.1. Caberá peça de impugnação do presente Edital, devidamente fundamentada, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis anteriores a data de abertura do 
chamamento público.  
35.2. As respostas às impugnações serão divulgadas na Internet, no site da AROM 
no endereço eletrônico http://www.arom.org.br  
35.3. A impugnação feita tempestivamente pela empresa não a impedirá de participar 
do procedimento de chamamento público até o trânsito em julgado da decisão dela 
pertinente. Não serão aceitas Impugnações e recursos fora dos prazos.  
35.4. Acolhida a Impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data 
para realização do procedimento, com as devidas correções pertinentes.  
35.5. No final da sessão, declarada(s) o(s) classificado (s), os escritórios de 
advocacia, se for o caso, manifestarão também por meio eletrônico e/ou escrito, suas 
peças recursais com as razões expostas, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da publicação do resultado. Todas os escritórios de advocacia 
participantes, desde logo, ficarão intimadas para apresentar suas contrarrazões, em 
igual prazo, contado do término daquele concedido à recorrente.  
35.6. Qualquer manifestação de impugnação e recurso aos termos deste edital 
deverá ser encaminhada, obrigatoriamente por escrito e protocolada na sede da 
entidade AROM, no horário das 08h às 17h, de segunda a quinta-feira e das 08h às 
12h de sexta-feira, aos cuidados do Presidente da Comissão, Willian Luiz Pereira. Não 
serão aceitas manifestações informais, incluindo mensagens via e-mails.  
35.7. Os recursos e impugnações serão julgados pela Comissão e, em havendo 
controvérsia de matéria essencialmente jurídica, poderá ser requerido parecer técnico 
da Assessoria Jurídica da AROM, que, no caso concreto, servirá de subsídio para a 
decisão posteriormente exarada pela Comissão. A divulgação dos julgamentos dar-se-
á pela internet, no site da AROM.  
35.8. A falta de manifestação imediata do escritório na sessão pública no tocante à 
interposição de sua intenção de recorrer, não importará em decadência do direito da 
posterior protocolização da peça recursal de que trata o item 35, desde que dentro do 
prazo.  
35.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
35.10. Para os fins cabíveis sob a ótica do procedimento também poderá ser 
consultado o Regulamento de Compras e Contratos da AROM, disponível no sítio 
eletrônico da entidade em: www.arom.org.br. Os autos do processo, após o seu 
efetivo encerramento, permanecerão com vista franqueada aos eventuais 
interessados, desde que devidamente peticionados. 
 
36. DOS CASOS OMISSOS 
36.1. Todos os casos omissos serão julgados pela Comissão e juntados aos autos, 
os quais, depois de consultadas doutrina, legislação e assessoria jurídica (quando 
necessário), serão esclarecidos a todos os interessados, lavrado em documento e 
acostado ao processo de chamamento, fazendo dele parte integrante. 
 

http://www.arom.org.br/
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37. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
37.1. Os 03 (três) primeiros escritórios de advocacia com as propostas mais 
vantajosa do presente edital de chamamento não possuirá direito subjetivo à 
contratação, sendo, ou deixar de contratar o objeto, a seu critério de conveniência e 
oportunidade.  
37.2. A data prevista para a homologação da classificação dos proponentes que 
apresentarem proposta, estará consignada a realização da Comissão Executiva da 
AROM. Não sendo, portanto, obrigatória a imediata publicação da classificação. 
37.3. A AROM dará ciência na rede mundial de computadores dos escritórios de 
advocacia classificados do certame e poderá responder por qualquer meio de 
comunicação a pontuação e escolha de qualquer interessado sobre o resultado do 
presente edital.  
37.4. 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.  
37.5. 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. 
 
38. DO FORO 

38.1. As questões decorrentes deste edital de chamamento público e do contrato que 

dela decorrer, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas 

e julgadas no Foro da Comarca de Porto Velho/RO, com exclusão de qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

Porto Velho, 04 de setembro de 2017 
 
 
 
 

 

 

WILLIAN LUIZ 

Presidente da Comissão 

 

ROGER ANDRÉ 

Diretor Executivo 
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ANEXO I 
ATO JUSTIFICATÓRIO 

 
Em atenção ao estabelecido no Estatuto Social da AROM, bem como no 

Regulamento de Compras e Contratações da AROM RCC-AROM, em obediência ao 
princípio da finalidade, vimos por meio deste justificar a necessidade de contratação 
de escritório advocatício, pelas considerações estabelecidas abaixo: 
 

CONSIDERANDO a possibilidade dos municípios associados da AROM, 
receberem recursos que não foram repassados na transferência obrigatória da União 
para com os Municípios, no extinto FUNDEF; 

 
CONSIDERANDO que não temos registro de quaisquer ações impetradas 

pelos municípios este ano, e a informação que nos chega das procuradorias é que 
necessitam de subsídios técnicos quanto a provas (planilhas, confecção de estudo de 
perdas, etc.…), assim como apoio na ação, posto que algumas teses, indicam que 
deve ser ajuizada em São Paulo outras estabelecem o Distrito Federal; 

 
CONSIDERANDO a urgência na judicialização de procedimento para buscar a 

condenação da União a repassar verbas, relativas as diferenças de FUNDEF, no 
montante correspondente ao quinquênio anterior a propositura da ação, de acordo 
com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6º da Lei n°. 
9.424/1996, a qual estimasse a preclusão em 2020, o que necessita de urgente 
atenção. 

 
CONSIDERANDO a necessidade de expertise na matéria especifica, para que 

não tenha risco dos municípios terem seu direito negado pelos Tribunais, ou não 
efetivado em razão da complexidade da execução do eventual título judicial. 

 
CONSIDERANDO que a matéria envolve cálculos extremamente complexos 

para que se chegue ao valor correto a ser pleiteado, e não possibilite a perda do 
direito por parte dos municípios. 

 
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 o recebimento de propostas, e demais 
procedimentos necessários para consecução do objeto proposta. 

 
Porto Velho, 04 de agosto de 2017 
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WILLIAN LUIZ 

Presidente da Comissão 

 

ROGER ANDRÉ 

Diretor Executivo 

 
ANEXO II 

PROJETO TÉCNICO 

 

OBJETIVO 

Constitui objeto do presente projeto técnico eventual contratação, a seleção de banco 

de prestadores dos serviços advocatícia para adoção de medidas judiciais contra a 

União Federal, buscando a ressarcir do FUNDEF, no valor correspondente à diferença 

entre o valor definido conforme o critério do artigo 6º, § 1º da Lei nº 9.424/96 e aquele 

fixado em montante inferior, no período não prescrito nos anos de 98 a 2006, 

acrescido dos consectários legais, dos municípios de Rondônia associados da 

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

proposta mais vantajosa objetivando a contratação de pessoa jurídica com habilidades 

compatíveis com o estabelecido neste projeto básico e seus anexos. 

 

ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM CASO ANÁLOGO 

Em Pernambuco, ocorreu uma exitosa ação no sentido hoje buscado por esta 

entidade, a AMUPE - Associação de Municípios de Pernambuco sagrou-se vencedora 

no bojo da Ação Coletiva nº 0000001-28.2006.4.05.8300 (número antigo nº 

2006.83.00.000001-4) ajuizada em desfavor da União. O aludido processo encontra-

se atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, na iminência da expedição de 

diversos precatórios destinados aos Municípios representados por esta associação. 

 

MOTIVAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO 

A contratação não se motiva pela via direta, pois existe uma pluralidade de 

especialistas aptos a prestarem os serviços à Administração, porquanto não se trata 

de hipótese de exclusividade, e a eventual existência de corpo jurídico próprio não 

obsta a possibilidade de contratação. 

 

CONSIDERANDO que o repasse do FUNDEF criado pela Lei 9.424, de 24 de 

dezembro de 1996, começou a ser feito aos estados e municípios a partir de primeiro 

de janeiro de 1998, vigorando até dezembro de 2006, sendo substituído pelo atual 

FUNDEB.  

 

CONSIDERANDO que no ano de1999, o Ministério Público Federal de São Paulo 

ajuizou ação civil pública contra a União, apontando erro no cálculo do valor do Fundef 



 
 

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 

 

Processo Admin. Nº 35/2017 

 

Fls: ___________________ 

 

Assinatura:  

_______________________ 

repassado às prefeituras e solicitando que fosse corrigida a distorção com o 

ressarcimento das prefeituras pelo governo federal. 

 

CONSIDERANDO o valor por aluno do extinto FUNDEF era calculado considerando 

apenas o valor mínimo entre aqueles apurados por cada estado da Federação pela 

proporção da receita total e matrícula total do ensino fundamental no ano anterior. 

Deixando a União de considerar o Valor Médio Anual por Aluno (VMAA), ou seja, a 

média ponderada nacional e não o menor valor de cada estado, gerando assim um 

prejuízo aos municípios do Estado de Rondônia e para o próprio ente estatal. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de ser produzida provas aptas a comprovar que os 

valores por aluno repassado aos Municípios do Estado de Rondônia, que foram abaixo 

do mínimo nacional. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Buscar-se-á, unificar as ações dos municípios de Rondônia, para que estes tenham 

uma assessoria jurídica adequada, sem que está seja um escárnio lesivo ao erário 

público, todavia, possa de forma eficaz recuperar os valores do extinto FUNDEF que 

deixaram de ser repassados a estes Municípios, em face da ilegal fixação do valor 

mínimo nacional.  

 

De tal sorte, realizando a ação ordenada, funcional e com eficiência, estes municípios 

poderão receberem este incremento de receita, a serem investida no ensino 

fundamental até 2020, vez que a celeridade não apenas no ingresso da ação, como 

também em sua concepção adequada, e gestão nas respostas de embargos e outros 

instrumentos processuais é importantíssima para concepção do objeto, não sendo, 

apenas mais uma ação ajuizada contra a União. 

 

O patrocínio destas ações pelas procuradorias municipais, em especial os municípios 

fora do eixo da BR 364, onde possuem estrutura de procuradorias limitadas torna este 

trabalho deveras difícil, fato este que até agora não tivemos quaisquer ações 

impetradas. 

 

Convêm pôr em relevo, que a impossibilidade de patrocínio pelas procuradorias 

municipais, se agrava pela especificidade da matéria, uma vez, que as informações 

essenciais para o pleito da ação tratam-se dos cálculos dos valores repassados a 

menores, e da produção destas provas de cada um dos municípios. 
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Ademais, não podemos deixar de expor o risco para as administrações municipais em 

erros na execução, no objeto, cálculos errados, entre outros aspectos. Desastroso, 

posto as custas processuais e verbas indenizatórias, certamente acarretaria em 

prejuízos, e inclusive podendo vir a acarretar o esgotamento do direito a perceber 

qualquer valor, sem dúvida um desastre aos cofres municipais. 

 

Registre-se, que diversos municípios estão sendo procuradores por bancas jurídicas, 

e inclusive assediados para realizarem contratações pela via da inexigibilidade de 

licitação, o que ao nosso ver poderia acarretar na insuficiência da prestação, mas 

acima de tudo prejuízo ao erário com pagamentos de honorários advocatícios 

superiores a 10% (dez por cento), em uma ação que já possui discussão em juízo. 

 

Insta salientar que, tanto por força dos princípios da eficiência, da eficácia e da 

economicidade, quanto pela perspectiva do sério prejuízo as Administrações 

Municipais, posto que a estrutura interna dos municípios de corpo técnico, em sua 

grande maioria é sabidamente insuficiente, diante do volume de trabalho ordinário, e 

dos processos de contenciosos e demais processos judiciais. 

 

 A consecução desta contratação, resultará na defesa de todos os municípios de 

forma ordenada, organizada e acompanhada pela associação, possibilitando a chance 

de um resultado favorável a todos os municípios, uma economicidade enorme, para 

todos os entes, e a certeza do acompanhamento pare e paço da ação. 

 

De salientar, que a contratação é relevante e de inegável interesse para a AROM, e 

seus Municípios associados. Todavia, registre-se que a opção pelo procedimento de 

contratação não decorre de mera discricionariedade da entidade, mas de real 

interesse de todos os municípios para uma busca unificada, dentro de uma 

razoabilidade de honorários ao patrono da ação. Vale frisar que a entidade, cumpri 

sua missão institucional em defesa dos municípios, pugnando por medidas ordenadas, 

coerentes, e eficientes para a busca por soluções aos problemas já expostos. 

 

Assim, evidenciada a conveniência, oportunidade, assim como o interesse e 

necessidade da contratação, tendo a entidade o respeito aos critérios técnicos da 

contratação, para que estes prevaleçam sobremaneira em relação ao percentual de 

êxito – não podendo, entretanto, ser superior ao de mercado, nem refletir percentual 

aviltante, indigno e inexequível. 

 

 

CENTRALIZAÇÃO NA TOMADA DE DECISÕES DE REPERCUSÃO GERAL 
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A contratação possibilitará uma centralização e organização na tomada de decisões 

de todos os municípios, uma vez que as matérias que tratam dos serviços 

estabelecidos neste projeto, refletem diretamente em todos os entes. Possibilitando a 

antecipação e/ou atuação concomitante nas ações, tanto judiciais quanto extrajudiciais 

que envolvem a restituição de recursos do FUNDEF, reagindo de forma célere e 

flexível às expectativas das necessidades dos municípios associados da AROM, que 

cumprirá com mais este papel estatutário. 

 

 

OBJETO DAS AÇÕES JUDICIAIS 

As ações judiciais a serem realizadas, visam restituir os municípios quanto a 

ilegalidade praticada pela União Federal em detrimento dos recursos destinados à 

educação através do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério), ocorrido pelo desrespeito ao critério de 

fixação da complementação da União previsto no art. 6º da Lei n. 9224/97. 

 

A de ser observado, que a Lei (concreção do art. 60 do ADCT da C.F., com a redação 

da Emenda 14) distribui entre a União e os Estados os encargos com a educação 

fundamental. Embora os Estados, por força de rigorosa vinculação automática de suas 

receitas, venham cumprindo sua parte para a composição do fundo, a União não 

cumpre a dela, violando a lei em busca de contenção de despesas. 

 

A contrapartida da União ao Fundo é prevista em lei de forma vinculada, sendo: A 

União complementará os recursos dos Estados que não alcançarem o valor mínimo, 

definido nacionalmente. O valor mínimo, por sua vez, “nunca será inferior à razão 

entre a previsão da receita total para o Fundo e a matrícula total do ensino 

fundamental do ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas”, 

(art. 6º parágrafo 1º, Lei 9424/97). Os valores mínimos anuais, no entanto, foram 

fixados, sempre em desrespeito ao referido critério, para menor, fazendo com que a 

União gaste menos do que o determinado. 

 

DO FUNDEB 

O Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério – FUNDEF, foi criado pelo governo federal, em 1996, e implantado em todo 

o país, em 1998. Ele é fruto de uma discussão muito intensa na década de 80, que diz 

respeito ao financiamento da educação de forma a elevar a qualidade da educação. 

 

Teve como ideia-força a antiga reivindicação do magistério, de criação de um piso 

salarial nacional mínimo, a partir da constatação das enormes injustiças e 
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disparidades na remuneração dos professores pelo país. Uma de suas premissas é a 

vinculação dos recursos prioritariamente ao pagamento dos salários dos docentes, 

como forma de evitar o desvio dos recursos para obras e burocracia. 

 

A Lei n° 9424/97 instituiu, assim, um fundo contábil, desprovido, no entanto de 

personalidade jurídica, “com o mesmo tratamento dispensado ao Fundo de 

Participação dos Estados (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM) ”, cujos recursos “devem ser empregados exclusivamente na manutenção e 

desenvolvimento do ensino fundamental e, particularmente, na valorização do 

seu magistério”.  

 

O FUNDEF é composto de uma contribuição dos Estados e dos Municípios, 

obrigatória e automática, incidentes sobre suas arrecadações tributárias e 

transferências constitucionais, e uma contribuição da União, também obrigatória, 

atrelada ao valor mínimo por aluno nacional – um piso de investimento que, não 

alcançado pelos recursos estaduais e municipais, demandaria um aporte de verbas 

por parte da União.  

 

Cada Estado e o Distrito Federal possuem o seu fundo, para promover a distribuição 

dos recursos entre os seus Municípios e o próprio Estado. Ou seja, as contribuições 

dos Estados não são, em hipótese alguma, transferidas para outros. O FUNDEF 

implica, tão somente, redistribuição de recursos entre os Municípios e o próprio 

Estado. 

 

A participação da União é devida para os Estados em que o Fundo não alcança 

valores suficientes para satisfazer o valor mínimo por aluno (que representa uma 

média nacional). A União é, portanto, obrigada a complementar, até alcançar tal 

montante. 

 

Destarte, a definição do valor mínimo nacional é de extrema relevância, pois 

representa não só o quanto a União terá de complementar, mas, principalmente, o 

piso que será nacionalmente aplicado na educação fundamental. 

 

De lembrar que, em sintonia com o § 5º do art. 60 do ADCT, a finalidade do fundo é 

“agregar recursos a serem aplicados no ensino fundamental (antigo 1º Grau). 

60% do dinheiro tem de ser usado para pagamento de professores”.  

 

A base de cálculo dos recursos que compõem o FUNDEF, segundo o art. 1º, § 1º da 

Lei 9.424/96, são provenientes de 15% das seguintes fontes:  
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1) ICMS (inclusive parcela que seria destinada aos Municípios);  

2) Fundo de Participação dos Estado e Municípios - FPE e FPM;  

3) IPI, proporcional às exportações;  

4) Ressarcimento pela desoneração de Exportações, de que trata a Lei Complementar 

nº87/96.  

 

Observe-se que esses recursos são transferidos automaticamente para a conta do 

FUNDEF. Não há a possibilidade de sua manipulação por partes dos Estados, para 

reduzir o repasse de verbas. 

 

Com esses recursos, monta-se o FUNDEF, fundo contábil único. O dinheiro é 

devolvido aos Estados e aos municípios proporcionalmente ao número de alunos 

matriculados no ensino fundamental, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 9424/96. 

 

Consoante se verifica de todo esse arcabouço, as disposições constitucionais e legais 

estabelecem um sistema de responsabilidades compartilhadas entre a União e os 

Estados para apoio ao educando que está na municipalidade.  

 

Não se pode conceber, sob a ótica estritamente jurídica, a possibilidade de retirada da 

União Federal do financiamento do Ensino Fundamental. A despeito disso, há quem 

defenda que é exatamente o que ocorreu quanto ao repasse a menor aos municípios 

em especial de Rondônia. 

 

A retirada destes recursos foi algo mesquinho realizado pela união, posto que o valor 

mínimo anual por aluno, causaram um prejuízo sobre maneira as Administrações 

Municipais posto que não tinha recursos atinentes para arcar com a equação, vindo a 

retirar de outras áreas essenciais, ou seja, a união afrontou o critério legal, reduzindo 

assim o dispêndio da máquina Federal. 

 

A título de demonstração da ação danosa da União para com os Municípios, os 

vultosos recursos originários dos Estados, chegaria a um ponto em que, congelado o 

valor mínimo nacional em 315 (trezentos e quinze) reais, não precisaria a União entrar 

com nada para a composição do FUNDEF. 

 

Ofensa gravíssima, a Constituição Federal, na medida em que o sistema de 

responsabilidades compartilhadas foi sem dúvida substituído por políticas danosas 

com o intuito único e exclusivo de retirar a participação da União no financiamento do 

ensino fundamental. 
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No entanto, não é essa política que se pretende discutir nas ações que envolvam os 

municípios do Estado de Rondônia, mas sua consequência jurídica, quando a União 

ilegalmente fixou o valor mínimo anual por aluno, de forma a reduzir a participação da 

União Federal na complementação das receitas do fundo, não dando a devida 

complementação justa e eficaz para a manutenção do educando do ensino 

fundamental. 

 

DO DESRESPEITO DA UNIÃO COM O VMAA 

Nos termos da previsão constitucional, o valor mínimo anual por aluno, corresponde “a 

um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente”. A esse respeito, 

dispõe a Lei instituidora do fundo (Lei n. 9.424 de 24/12/1996): 

 

Art.6º - A União complementará os recursos do Fundo a que se refere o 

art.1 sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor 

por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 

§ 1º O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o disposto no § 4º, será 

fixado por ato do Presidente da República e nunca será inferior à razão 

entre a previsão da receita total para o Fundo e a matrícula total do ensino 

fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas 

matrículas, observado o disposto no art.2, § 1º, incisos I e II. 

 2º As estatísticas necessárias ao cálculo do valor anual mínimo por aluno, 

inclusive as estimativas de matrículas, terão como base o censo 

educacional realizado pelo Ministério da Educação e do Desporto, 

anualmente, e publicado no Diário Oficial da União. 

§ 3º As transferências dos recursos complementares a que se refere este 

artigo serão realizadas mensal e diretamente às contas específicas a que 

se refere o art.3. 

§ 4º No primeiro ano de vigência desta Lei, o valor mínimo anual por aluno, 

a que se refere este artigo, será de R$ 300,00 (trezentos reais). 

 

Cumpre repetir: o valor mínimo “nunca será inferior à razão entre a previsão da receita 

total para o Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida 

do total estimado de novas matrículas. Fácil notar que essa fixação não é arbitrária – 

seu critério é estritamente vinculado – não comportando nenhuma possibilidade de 

desvio com base em alegações de contenção de gastos ou necessidade de ajuste 

fiscal para se chegar a um valor inferior ao que seria resultado da equação.  

 

É bastante lógica essa vinculação legal – não faria sentido num sistema de 

responsabilidades compartilhadas ficar ao arbítrio de uma das partes contribuir com o 
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quanto lhe aprouver. No entanto, é o que vem ocorrendo. Para o primeiro ano de 

vigência da lei, o art. 4º, par. 4º da Lei fixou o valor mínimo em R$ 300,00 (trezentos 

reais). E assim foi fixado, para o exercício de 1997, este valor. Para 1998, cumpria o 

respeito rigoroso à lei, definindo-se o valor conforme a razão matemática assim 

formulada: 

Valor Mínimo = Previsão da receita total do fundo, conforme art. 1º 
 __________________________________________ 
 Matrículas do ano anterior + estimativa de novas matrículas 
 

DO VALOR ESTIMADO DAS PERDAS DOS MUNICÍPIOS DO FUNDEF 

Após análise de números do IBGE e outras bases de estudos, estima-se, que aos 

Municípios, um crédito na ordem de R$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões), 

conforme planilha ANEXO XIV – PLANILHA EXTIMATIVA DE PERDAS MUNICÍPIOS 

DE RONDÔNIA . 

 

DAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 

Os serviços contratados deverão apresentar estudo completo para levantamento de 

dados, mediante apresentação de pareceres globais e relatórios, preparação, 

encaminhamento e acompanhamento da recuperação financeira dos valores 

recolhidos indevidamente, a título de FUNDEF, embasados na jurisprudência nacional, 

seguindo as seguintes etapas: 

 

Etapa 1 

Levantamento e análise de todos os recolhimentos realizados indevidamente ao 

FUNDEF no período não prescrito nos anos de 98 a 2006; 

 

Etapa 2 

Determinação e atualização dos créditos em favor de cada um dos Municípios 

Associados; 

 

Etapa 3 

Elaboração de Notas Técnicas, Planilhas e Relatórios, demonstrando o que os 

Municípios de Rondônia, associados a AROM, deixaram de receber o numerário a 

título de FUNDEF; 

 

Etapa 4 

Propositura e acompanhamento de ação judicial até o trânsito em julgado, com fito de 

receber o numerário levantado de cada um dos municípios do estado de Rondônia 

associados a AROM. 
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Os serviços contratados deverão apresentar estudo completo para levantamento dos 

créditos dos Municípios, a título de FUNDEF, com a devida correção monetária e 

demais variáveis necessárias ao recebimento. 

 

DAS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS A CONTRATADA 

Obrigam-se a postulante a ser contratada, realizar trabalho técnico de pesquisa dos 

procedimentos adotados e de análise de cada um dos municípios, desenvolvendo 

estudos, levantamentos e planilhamentos através de métodos e programas de 

trabalho, para a definição dos conceitos básicos do correto pagamento dos valores 

devidos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério –FUNDEF.  

 

Elaborar parecer expositivo a AROM e seus Associados do procedimento jurídico a 

ser adotado, fundamentando o tipo da ação e suas nuances jurídicas. 

 

Administrar, supervisionar e gerenciar todas as ações a serem desenvolvidas na 

execução dos trabalhos constantes do objeto dessa contratação, bem como das ações 

a serem desempenhadas pela CONTRATADA através de seus funcionários, 

contratados e prestadores de serviços, para o atendimento de exigências 

complementares que se interliguem com os serviços deste procedimento. 

 

Consideram-se serviços complementares que se interligam com o objeto deste 

chamamento, todos aqueles que direta ou indiretamente possam interferir na 

execução normal e regular do objeto deste edital, principalmente no fluxo de 

recebimento de recursos financeiros do FUNDEF. Dentre eles podemos citar: emissão 

e renovação da CND –Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições 

Federais. 

 

Prestar assessoria durante a execução dos serviços, dirimindo dúvidas com relação 

ao processo de levantamento do numerário e para apoiar os Municípios onde a 

CONTRATADA puder contribuir com sua experiência e conhecimento, no que 

envolvam o objeto deste edital.  

 

Realizar reuniões de posicionamento e acompanhamento do processo de 

levantamento do numerário junto aos responsáveis internos da CONTRATANTE.  

 

Ser responsável pelo patrocínio do Município perante todas as instâncias judiciais 

junto à Justiça Federal, inclusive na elaboração de pareceres jurídicos. 
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A execução dos serviços constantes nestes itens é de responsabilidade EXCLUSIVA 

da CONTRATADA.,  

 

 

DAS ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

O escritório de advocacia que vier a ser contratado, além das demais atividades 

inerentes ao objeto deste edital de chamamento público, deverá atender as 

necessidades complementares que envolve: 

a) Sustentação oral em ações na condição de “amicus curiae”. 

b) Elaboração de iniciais, contestações, impugnações, recursos e agravos das 

ações que envolvam a matéria de que trata este projeto; 

c) Acompanhamento dos processos, desde a origem até os tribunais superiores, 

independentemente de se tratar de processos eletrônicos; 

d) Despachar pessoalmente e/ou acompanhamento de procurador municipal com 

magistrados, ou sustentações orais, sendo em Rondônia e/ou no Distrito 

Federal, sempre que requisitado. 

e) Elaboração de estudos para propositura de mandados de segurança que 

possam envolvem o tema relacionado a atividade; 

f) Acompanhamento dos processos, desde a origem até os tribunais superiores; 

g) Despachar pessoalmente e/ou acompanhamento de procurador municipal com 

magistrados, ou sustentações orais, sendo em Rondônia e/ou no Distrito 

Federal, sempre que requisitado; 

h) Elaboração de pedidos de liminares, assessoria e acompanhamento no contato 

quando necessário com Ministros do STJ, realização definição de objeto de 

possíveis pedidos de liminar (depósito recursão, prestação de informações e 

outras medidas de assistência administrativa). 

i) Acompanhamento do cumprimento do pedido liminar, bem como da prestação 

de informações necessárias; 

j) Elaboração de pedidos e ações cautelares autônomas, assessoria ao 

cumprimento das medidas objeto da atividade, prestando todas as informações 

e esclarecimentos, como também realizando contato com os Ministros do STJ, 

elaboração de memoriais e visitas aos julgadores; 

k) Elaboração e assessoria na proposição e habilitação de “amicus curiae”, nas 

diversas ações de interesse dos Municípios, bem como em casos correlatos 

que possam ter influência no julgamento do feito 

 

A contratada, além das atividades já definidas, ainda deverá realizar a organização 

processual, e: 
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a) Realizar estudos técnicos dos processos definidos no objeto deste projeto, 

apresentando relatório técnico com no mínimo: 

✓ Identificação do processo nº do processo (Vara, Comarca, Tribunal e 

respectivo órgão julgador, onde este tramita);  

✓ Exposição da ação; 

✓ Detalhamento da movimentação da ação; 

✓ Definição das teses apresentadas até o momento; 

✓ Estimativa de valores envolvidos para cada um dos municípios parte nos 

processos, com a devida atualização; 

✓ Definição de grau de risco (probabilidade de perda em grau provável, 

possível e remoto), com parecer devidamente fundamentado de cada um 

dos processos relacionados;  

b) Acompanhamento das causas em todas as instâncias até o seu arquivamento 

definitivo, com elaboração das peças processuais, realização de 

acompanhamento em audiências e sessões quando requisitado, e cobertura 

do acompanhamento integral dos feitos; exercendo os poderes que lhe forem 

outorgados, pela associação e/ou seus municípios associados.  

c) Cumprir os deveres próprios da profissão, de acordo com o disposto no 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, sua regulamentação e no Código 

de Ética Profissional; 

d) Manter a equipe técnica, composta de pessoal especializado, de acordo com a 

qualificação técnica apresentada. 

e) Responsabilizar-se por eventuais prejuízos e danos causados a AROM e ou 

aos seus Municípios Associados, advindos de dolo, negligência ou imperícia 

na representação processual ou na condução do processo, inclusive por 

aplicação da (Teoria da Perda de Uma Chance). 

f) Encaminhar relatórios mensais a AROM, contendo, dentre outros dados 

considerados necessários, o seguinte:  

 
✓ Parecer individual por processo, detalhando última movimentação, e 

relatório consultivo quanto as práticas possíveis de serem realizadas 

no processo, caso exista, com exposição de atos possíveis de serem 

praticados, possíveis pedidos e/ou razões a serem apresentadas 

como defesa, inclusive das recursais; 

✓ Atuações desenvolvidas pelo escritório; 

✓ Consultorias realizadas pelo escritório no referido período; 

✓ Documentos desenvolvidos pelo escritório no período de referência; 

✓ Agenda de possíveis audiências que envolvam os processos, 

devidamente atualizada do mês subsequente; 
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g) Disponibilizar as informações e cópias de documentos sempre que 

requisitado, com a regularidade pertinente a cada caso; 

h) Desenvolver modelos das petições processuais produzidas para os referidos 

processos em favor dos municípios, com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias do prazo requisitado e/ou prazo do processo, para análise prévia das 

procuradorias municipais e posteriores procedimentos;  

i) Atas de audiências e principais petições processuais apresentadas pela parte 

contrária; 

j) Atender as solicitações e consultas por telefone, e-mail ou presenciais, 

formuladas pela associação em atenção aos Municípios Associados; 

k) Realizar reuniões presenciais, periódicas, com os representantes da 

Associação e dos Municípios Associados;  

l) Formalizar registro de todos os atendimentos, esclarecimentos, documentos, e 

outros que forem desenvolvidos atendendo ao descrito neste projeto, para 

subsidio dos municípios associados; 

m) Não divulgar e nem fornecer, sem a expressa concordância da AROM, por 

escrito, sempre respeitado o sigilo profissional, dados ou informações 

referentes aos serviços realizados, salvo as requisições formalizadas por 

órgãos legalmente competentes para exigi-los, comunicando este fato ao 

Contratante; 

n) O relatório mensal, contendo as informações e os documentos deverão ser 

enviados por e-mail, ou, mediante prévia solicitação, em CD, DVD ou pendrive 

compatível com os aplicativos de texto OFFICE e ADOBE ACROBAT, e, ainda 

em cópia impressa do conteúdo, para junção no processo; 

o) Acompanhar as publicações que envolvam os referidos processos judiciais e 

dar ciência a AROM, de todos os despachos, decisões, sentenças e demais 

ocorrências processuais. 

p) Transmitir a AROM, de imediato, todas e quaisquer comunicações que lhe 

forem dirigidas, referentes aos processos relacionados processos elencados 

neste projeto. 

q) Salvo previsão expressa no instrumento procuratório, não substabelecer os 

poderes outorgados aos advogados integrantes da equipe da CONTRATADA 

a outros advogados a ela estranhos, inclusive aqueles que trabalhem como 

seus correspondentes em outros Estados da Federação e Municípios, ficando 

solidariamente responsável pela atuação do substabelecido. 

r) Comprometer-se a não deixar a cargo exclusivo de estagiários o 

acompanhamento das ações judiciais, bem como respostas a eventuais 

pedidos de orientação sobre questões mais simples, e esclarecimentos de 

dúvidas de que necessite a AROM e seus associados. 
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s) Atender aos interesses da Entidade, em total conformidade ao estabelecido no 

Estatuto Social da Entidade, em especial e as demais normas e legislações, 

concomitante com o Regulamento de Compras e Contratações RCC-AROM; 

 

PRODUTOS 

Estão definidos como produtos dessa Contratação: 

a) Parecer com as técnicas de organização para a consecução dos trabalhos;  

b) Relatório contendo plano de normas e procedimentos que serão observadas na 

prestação dos serviços objeto desta contratação; 

c) Relatórios de acompanhamento do trabalho, indicando as atividades realizadas 

os entraves identificados, e os respectivos encaminhamentos; 

 

Relatórios financeiros mensais - Detalhando a partir do primeiro crédito em conta 

corrente dos Municípios do Estado de Rondônia associados da AROM, detalhando os 

valores recuperados mês a mês; 

 

Relatório Final Consolidado - Informando o resumo das ações desempenhadas e 

suas consequências, inclusive as financeiras e o detalhamento que fizeram parte do 

objeto desta contratação e; 

 

Relatório de Encaminhamento - Informando as ações que devem ser implementadas 

pela CONTRATANTE após o término do contrato. 

 

SUPERVISÃO DOS TRABALHOS 

A supervisão dos trabalhos ficará a cargo do gestor do contrato e demais envolvidos 

da área que tratada o objeto deste projeto técnico. 

 

METODOLOGIA 

Definidas nas seguintes etapas: 

 

ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS  

a) Confecção de relatório pelo escritório contratado, com as técnicas de 

organização e descrição dos métodos e programas de trabalho a serem 

utilizadas; 

b) Encaminho de check-list com as informações a serem coletadas das secretárias 

de Educação Municipais; 

 

ETAPA 2 - PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA NECESSÁRIA 
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a) Busca de informações, através da análise dos documentos dos Municípios com 

o Tribunal de Contas do Estado TCE/RO, Balanços Gerais dos Municípios e 

Balancetes Mensais;  

b) Montagem do banco de dados básico;  

c) Criação de rotinas de procedimentos;  

d) Identificação dos recolhimentos efetuados e dos valores ainda pendentes em 

face do numerário de FUNDEF impugnado;  

e) Elaboração de Laudo Pericial com os quesitos necessários para corroborar os 

valores levantados no Planejamento Tributário; 

f) Atualização dos créditos conforme os critérios legais e identificação das 

hipóteses de recuperação. 

 

ETAPA 3 - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) Aglutinação dos dados e confronto das bases, para o levantamento de cada 

situação detalhada por município individualmente, em face do FUNDEF- 

crédito/débito;  

b) Demonstração e documentação das diferenças apuradas em favor de cada um 

dos municípios associados a AROM, ou até mesmo de possíveis saldos 

existentes sob sua responsabilidade;  

c) Apreciação conjunta com os técnicos da AROM em face da alternativas e 

interesses detectados de cada município, detalhando hipóteses de confronto 

dos créditos/débitos ou das alternativas de gestão da recuperação dos valores 

recolhidos indevidamente;  

d) Proposição judicial das medidas necessárias a viabilizar a recuperação dos 

valores apurados em benefício (direto ou indireto) dos municípios, podendo ser 

ação coletiva e/ou ação individual de cada município. 

 

ETAPA 4 - ACOMPANHAMENTO  

a) Gestão administrativa dos serviços e trabalhos desenvolvidos;  

b) Acompanhamento judicial do necessário encontro de contas e/ou da repetição 

dos valores recolhidos sem causa legal válida; 

 

ETAPA 5 - IDENTIFICAÇÃO DE VALORES 

Essa etapa consiste no trabalho do escritório contratado, em realizar análise 

retrospectiva de processos, autuações e procedimentos, visando elaborar um 

diagnóstico sobre os valores efetivamente devidos e sobre os valores pagos, com 

base na análise dos normativos legais aplicáveis. Esse trabalho implicará na execução 

das seguintes atividades:  
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a) Análise dos balancetes orçamentários da UNIÃO confrontando os valores 

transferidos na época, com os balancetes dos municípios para identificar os 

valores transferidos se estão adequados;  

b) Elaboração de planilhas demonstrativas e cálculos dos valores encontrados, 

eventualmente recuperáveis, informando-se, de forma detalhada, todos os 

critérios utilizados, inclusive para a atualização monetária dos valores e; 

c) Acompanhamento e preparação de processo judicial e demais incidentes 

processuais que se julguem necessários, em conformidade com a legislação e 

jurisprudência dos Tribunais pátrios pertinente ao assunto supracitado. 

 

Deve-se ressaltar que as medidas judiciais necessárias serão patrocinadas pela 

contratada, assim como todos os custos para acompanhamento, peticionamento, 

possíveis sustentações orais e outros decorrentes das ações serão todas por conta da 

contratada, sem quaisquer restituições de valores e/ou pagamentos para tal.  

 

RESULTADOS 

O contexto de resultado da contratação, se acentua frente a possibilidade de que 

todos os municípios possam ser assistidos e possam vir a receber valores 

significativos, que serão obrigatoriamente investidos no educando. 

 

Ainda se espera, conseguir economicidade nos honorários advocatícios, pela unidade 

de todos os municípios em um único procedimento o que integraliza e fundamenta a 

economia. 

 

Sem dúvida a contratação torna-se a melhor opção para atender esta demanda cujo 

resultado, no êxito, representará não apenas o ingresso de recursos no orçamento da 

Educação dos Municípios, mas irá gerar toda uma cadeia de serviços e obviamente o 

fomento a novos investimentos que retornarão aos munícipes destinatários dos 

serviços públicos, posto que o valor a receber os municípios de Rondônia, estimasse 

ser próximo a 1(um) mês de repasse da quarta-parte do ICMS.  

 

E por fim, espera-se que se tenha o resultado de assegurar a recuperação dos 

créditos oriundos do repasse a menor FUNDEF, não repassados indevidamente. 

 

DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, tendo em vista a formalização de “contrato 

de risco”, serão definidas em ocorrendo o sucesso, ou seja, no sucesso financeiro 

obtido, tendo o escritório patrono da ação o percentual efetivado em sua proposta. 
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DO PAGAMENTO 

O pagamento da parcela do êxito dos honorários será efetuado em até 30(trinta) dias 

contados da data em que os valores recuperados relacionados ao FUNDEF sobre 

serviços alcançarem decisão definitiva, o que ocorrerá, quando as ações judiciais 

patrocinadas pelo escritório contratado, transitarem em julgado, com a devida 

apresentação da nota fiscal/fatura, individual por município, devidamente atestada 

pelo gestor de contrato da AROM, com os dados de conta corrente em nome da 

contratada. 

 

A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para 

as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a 

fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida. 

 

Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de 

descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital de 

chamamento público. 

 

É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo 

não estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

 

Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes 

comprovantes: 

a) Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

b) Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 

 

Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer 

processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta 

documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de 

sua autenticidade. 

 

DA PERIOCIDAIDE DE REUNIÕES E VISITAS A SEDE DA AROM 

A contratada deverá reunir-se mensalmente na sede da entidade com o corpo técnico 

da Associação e/ou de seus associados. Assim como sempre que solicitada pela 

Associação deverá comparecer para reunião técnica especifica as atividades inerentes 

a contratação. 

 

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS A ESTAREM COMPOSTAS NO PLANO DE 

TRABALHO 
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A apresentação do plano de trabalho é essencial para que se possa definir a atuação 

proposta por cada escritório, deste modo deve obrigatoriamente os escritórios 

elaborarem com as informações mínimas de: 

a) Definição de processos individuais para cada atuação relacionada as atividades 

deste projeto; 

b) Proposituras de ações as problemáticas que envolvem as atividades deste 

projeto; 

c) Tempo necessário para cada processo definido; 

d) Definição das metas e prioridades; 

e) Apresentação da metodologia de trabalho para as atividades; 

f) Definição da equipe técnica e os papeis de cada um; 

g) Descrição do escritório em Porto velho e em Brasília; 

h) Definição do responsável pelo contrato; 

i)  Metodologia de atendimento, suporte, e atuação para cada etapa de execução. 

j) Detalhamento da forma de atuação judicial quando for o caso; 

k) Detalhamento da metodologia de elaboração de perícia e produção de provas 

em relatórios contábeis referentes ao VMAA e repasses do FUNDEF; 

O plano de trabalho deve ser apresentado sob as diretrizes do Project Management 

Body of Knowledge - PMBOK (ou guia para o conjunto de conhecimentos de 

gerenciamento de projetos) (considerando as fases de: Iniciação, planejamento, 

execução, controle e encerramento. Nas áreas do conhecimento: integração, escopo, 

tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições). 

 

DA UTILIZAÇÃO DO RCC – REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

Submete-se esta entidade apenas subsidiariamente aos ditames da Lei nº 8.666/1993 

e das demais normas pertinentes a essa temática, contudo, respeitando sempre os 

princípios gerais que regem a contratação pública. Essa é a jurisprudência assente no 

TCU, a exemplo da decisão 907/1997-TCU-Plenário: 

 “Denúncia procedente, em parte. Inspeção realizada no local, objetivando apuração 

dos fatos constantes da peça acusatória relacionados com problemas em processos 

licitatórios e contratação de pessoal. Natureza jurídica dos serviços sociais 

autônomos. Inaplicabilidade dos procedimentos estritos da Lei nº 8.666 ao Sistema ‘S’. 

Necessidade de seus regulamentos próprios. Uso de recursos parafiscais impõe 

necessidade de obediência aos princípios gerais da legislação federal pertinente. 

Importância da Auditoria Operacional. Determinações.” 

As contratações das entidades sem fins lucrativas, mantidas por contribuições e outras 

receitas de natureza pública, tal como ocorre no sistema “S” não são regidas pela lei 

de licitações e contratos, mas por regulamentos próprios, conforme entendimento do 
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Tribunal de Contas da União já decidiu não haver quaisquer irregularidades neste 

procedimento. 

A natureza da associação é privada, com característica paraestatal, criada para atuar 

ao lado do ente municipal, defendendo os assuntos de repercussão geral, e as ações 

institucionais na consecução de interesses relevantes aos municípios. Por esse motivo 

que essa entidade não é regida pelo mesmo regime jurídico que disciplina as 

licitações e contratações promovidas por órgãos e entidades da administração pública.  

 

TIPO DO PROCEDIMENTO E REGIME DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão contratados sob o regime de empreitada por serviço, respeitando o 

instrumento editalicio e seus anexos, cumprindo de forma satisfatório os princípios 

constitucionais da: (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). 

Considerando tratar-se de serviços técnicos especializados, de atuação 

eminentemente intelectual, recomenda-se conforme art. 22 do Regulamento de 

Compras desta entidade a adoção do modo de seleção por concorrência. 

 

PRAZO CONTRATUAL 

Em ocorrendo a contratação, o prazo para realização dos serviços será inicialmente 

de 24 (vinte e quatro) meses corridos, contados a partir da data da celebração do 

contrato. Pode, no entanto, ser prorrogado por igual período, até o limite legal, salvo 

manifestações, em contrário, das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias do vencimento do respectivo contrato, em ocorrendo a celebração. 

 

 

 

Porto Velho 23 de agosto de 2017 
 
 
Roger André 
Diretor Executivo 
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ANEXO III 

MODELO DEPROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(É obrigatória a apresentação na fase de credenciamento) 

 
 
 
 
 
A _______ (nome da proponente) ___________________, CNPJ nº. 
_______________, com sede à _________________________, nº. ______, Bairro 
_________, cidade _________________, neste ato representado pelo (s) (sócios ou 
diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço), nomeia e constitui seu (s) Procurador (es) o Senhor (es) (nome, 
RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), conforme pode ser 
constatado nos documentos contratuais do escritório, a quem confere (m) amplo(s) e 
geral (ais) poderes para, junto a ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS, 
em especial ao edital de concorrência pública nº 002/2017, para: praticar os atos 
necessários com vistas à participação do outorgante na concorrência, usando dos 
recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para 
desistir de recursos, impugnações, negociar preços e demais condições, confessar, 
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo 
ainda, substabelecer está em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando 
tudo por bom, firme e valioso. 

 
 

 
___________________,____de______________de_____________________ 
 
 
 
(assinatura do representante legal do escritório proponente). 
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ANEXO IV 
MODELO – RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

(utilizar papel timbrado do escritório) 
 
 
 
Pelo presente, a empresa _________________________, inscrita sob o CNPJ 
_____________ através de seu responsável legal ____________________________,  
, em atenção ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, instaurado pela 
Associação Rondoniense de Municípios, em atenção ao serviços dispostos no edital 
____ ( ________), DECLARA QUE A EQUIPE TÉCNICA PARA ATUAR: 
 
 
 

NOME REGISTRO EM 
ORGÃO DE CLASSE 

TEMPO DE 
INSCRIÇÃO 

ÁRE DE 
ATUAÇÃO NO 
PROJETO 

RESPONSAVEL  

     

     

     

     

     

     

 
 
Declaro que em se tratando de profissionais da equipe técnica da área de advocacia, 
nenhum dos relacionados acima está impedido de advogar, nos termos do Artigo 42 
Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 – Estatuto da Advocacia e da OAB. 
 
* Registro em órgão de classe – será apenas para os que possuem no caso de 
Contador / Economista / Administrador e/ou Advogado; 
 
** Deve ser relacionado todos os Profissionais que estarão envolvidos na execução 
dos serviços; 
 
 
 
 

___________________,____de______________de_____________________ 
 
 
(assinatura do representante legal do escritório proponente). 
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ANEXO V 
MODELO – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO QUANTO AO REGULAMENTO 

DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA AROM 
(utilizar papel timbrado do escritório) 

 
 
 
Pelo presente, a empresa _________________________, inscrita sob o CNPJ 
_____________ através de seu responsável legal ____________________________,  
, em atenção ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, instaurado pela 
Associação Rondoniense de Municípios, DECLARA QUE: 
 
Tomou conhecimento que a AROM, utilizada de regulamento próprio de compras e 
contratações, disponível no site www.arom.org.br, na sede da entidade e também 
publicado no D.O.M na data de 22 de agosto de 2017, tendo clareza de todos os 
critérios e dispositivos estabelecidos neste. 
 

 
 
 
 
 
 

 
___________________,____de______________de_____________________ 
 
 
(assinatura do representante legal do escritório proponente). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arom.org.br/
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ANEXO VI 
MODELO - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

 
Pelo presente, a empresa _________________________, inscrita sob o CNPJ 
_____________ através de seu responsável legal ____________________________,  
, em atenção ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, instaurado pela 
Associação Rondoniense de Municípios, DECLARA, sob as penas da Lei, que tem 
conhecimento e cumpre todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital de 
em epigrafe. 

E, por ser a expressão fiel da verdade, firma a presente. 
 
 
 

 
___________________,____de______________de_____________________ 
 
 
 
(assinatura do representante legal do escritório proponente). 
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ANEXO VII 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

(É obrigatória a apresentação na fase de credenciamento) 
 

 
 
 
 
Prezado presidente da Comissão de Seleção do edital de chamamento público nº 
002/2017, a _______ (nome da proponente) ___________________, CNPJ nº. 
_______________, com sede à _________________________, nº. ______, Bairro 
_________, cidade _________________, neste ato representado pelo (s) (sócios ou 
diretores com qualificação completa – _________________(nome), portador do RG 
___________________, inscrito sobre o CPF____________________, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço), submete à apreciação de V. Sas., PROPOSTA DE 
PREÇO relativa ao chamamento público em referência, o abaixo assinado assume 
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 
verificados na preparação da mesma. Se esta Proposta for aceita, conforme 
apresentada na folha anexa, concorda, dentro do prazo estipulado pela associação, de 
prestar os serviços para TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, nas 
condições e características avençadas neste edital e seus anexo, disponibilizando os 
serviços, dentro do(s) prazo(s) fixado(s) e de forma satisfatória. 
 

 
Valor Global em Percentual do item único: _______(Percentual por extenso). 
 
 
A proponente da proposta concorda também, em manter as condições ora ofertadas 
por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data estabelecida para entrega dos 
envelopes, podendo, entretanto, aceitá-la a qualquer tempo antes do término daquele 
prazo. 
 

 
___________________,____de______________de_____________________ 
 
 
 
(assinatura do representante legal do escritório proponente). 
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ANEXO VIII 

MODELO DE TERMO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO EDITAL 
(utilizar papel timbrado do escritório) 

 
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 02/2017, tendo recebido todos os documentos que integram o 

presente certame;  

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 do escritório proponente). 
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ANEXO IX 
MODELO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(utilizar papel timbrado do escritório) 

 
 
 
 
 
 

A _______________________________ 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 do escritório proponente) 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

(utilizar papel timbrado do escritório) 
 
 
 

A ____________________________ inscrita no CNPJ n° ______________________, 
por intermédio de seu representante legal, _____________________, portador do RG 
n° ________________________ e inscrito no CPF sob n° _____________________, 
DECLARA, para os devidos fins do edital de chamamento público nº 002/2017, sob as 
penas da Lei em especial o art. 299 do código penal brasileiro que: 
 
a) A proposta apresentada para participar foi elaborada de maneira independente, e o 
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial;  
b) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato deste procedimento quanto a participar 
ou não da referida concorrência pública;  
c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato deste chamamento antes da adjudicação da 
conclusão do procedimento da concorrência; 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 
da Associação Rondoniense de Municípios antes da abertura oficial das propostas, e;  
e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-las.  
  

 
___________________,_____de______________de_____________________ 
(assinatura do representante legal do escritório proponente) 
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ANEXO XI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 
(utilizar papel timbrado do escritório) 

 
 

A ____________________________ inscrita no CNPJ n° ______________________, 
por intermédio de seu representante legal, _____________________, portador do RG 
n° ________________________ e inscrito no CPF sob n° _____________________, 
DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar n° 
123 de 14 de Dezembro de 2006, notadamente o art. 3°, tendo direito aos benefícios 
estendidos pelo referido Diploma.  
  
  
  

E, por ser a expressão fiel da verdade, firma a presente. 
 
 
 

 
___________________,____de______________de_____________________ 
 
 
 
(assinatura do representante legal do escritório proponente). 
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ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR VINCULO 
(utilizar papel timbrado do escritório) 

 
 

A ____________________________ inscrita no CNPJ n° ______________________, 
por intermédio de seu representante legal, _____________________, portador do RG 
n° ________________________ e inscrito no CPF sob n° _____________________, 
DECLARA, sob as penas da Lei, que inexiste participação social e/ou operacional de 
empregado, ou dirigente da entidade, ou membro do Conselho Diretor da AROM, bem 
como de ex-empregado ou ex-dirigente da entidade ao mesmo operacionalmente 
vinculadas, estes até 180 (cento e oitenta) dias da data da respectiva demissão.  
  

E, por ser a expressão fiel da verdade, firma a presente. 
 
 
 

 
___________________,____de______________de_____________________ 
 
 
 

(assinatura do representante legal do escritório 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 

 

Processo Admin. Nº 35/2017 

 

Fls: ___________________ 

 

Assinatura:  

_______________________ 

 

ANEXO XIII 
MODELO DE CONTRATO 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2017 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2017 

 

Termo de contratação para prestação de serviços de empresa especializada em criar 

sistema de rede ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS - AROM, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede administrativa na Rua Tabajara, 451, Bairro 

Panair, devidamente inscrito no CNPJ sob n° 84.580.547/0001-01 , neste ato 

representada pelo Presidente Prefeito Jurandir de Oliveira Araújo, doravante 

denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa…..........................................., 

pessoa jurídica com sede na Rua …............................., …...., …............/.., inscrita no 

CNPJ sob o n° …......./....-..., neste ato representada por …........................, 

…..................., …............., residente e domiciliado na ….........................., …...., 

…....................../.., inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídica sob o nº 

…..........................-.., doravante denominada de CONTRATADO, celebram o presente 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, para Prestação de 

Serviços, de acordo com o Regulamento de Compras e Contratação da Entidade e 

com o Edital de Chamamento Público n° 002/2017 e com as cláusulas e disposições a 

seguir expressas: 

 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem por objeto a prestação dos 

serviços conforme definido no edital de chamamento. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1. O ajuste firmado entre as partes, será a título de risco, sendo o valor dos 

honorários advocatícios na quantia equivalente a _____% (___________________ por 

cento), do montante auferido com a execução do objeto do presente contrato, e o 

pagamento somente será realizado no momento que o CONTRATANTE perceber o 

benefício. 

2.2. Quando da expedição do competente precatório judicial para pagamento dos 

eventuais valores a que a União venha a ser condenada a pagar aos Municípios, o 

CONTRATADO deverá submeter nota fiscal ao CONTRANTE conforme o percentual 

acordado, para o recebimento dos honórários advocatícios contratuais. 

2.3. O pagamento será efetuado através de depósito bancário em até 30 (trinta) dias 

após a entrega da nota fiscal 
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2.4. A devolução da Nota fiscal/Fatura não aprovada pela CONTRATANTE em 

hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução 

dos serviços; 

2.5. A Nota fiscal/Fatura deverá ser emitida em 3 (três) vias em nome da entidade, 

devendo ainda constar o número do contrato, o número da agência bancária e o 

número da conta corrente da CONTRATADA. 

2.6. O valor será fixo, não podendo sofrer reajuste, conforme estabelecido em edital. 

2.7. O contrato poderá ser prorrogável. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.1. A CONTRATANTE se obriga a:  

3.1.1. Efetuar a satisfação do crédito da CONTRATADA nas condições e de acordo 

com o prazo estabelecido neste contrato. 

3.1.2. Indicar e/ou aprovar os trabalhos técnicos desenvolvidos em parte ou integral; 

 

CLÁUSULA QUARTA -DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA, além das demais obrigações expressamente previstas neste 

contrato e das normas estabelecidas no edital de chamamento público, e de outras 

decorrentes da natureza do ajuste, obriga-se a manter a regularidade apresentada em 

sua habilitação. 

4.1.3. Manter, durante toda a vigência do presente contrato e para o seu fiel 

cumprimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no processo de credenciamento. 

4.1.4. Quando solicitada, apresentar imediatamente os documentos e demais 

informações necessárias ao acompanhamento da execução deste contrato. 

4.1.5. Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias, 

encargos trabalhistas e demais ônus e despesas necessários ao cumprimento deste 

contrato de credenciamento. 

4.1.6. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente por quaisquer danos ou 

prejuízos materiais ou pessoais, que venha a causar e/ou causados pelos seus 

empregados ou prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros, pela inexecução, total ou 

parcial, ou execução do serviço objeto deste contrato. 

4.1.7. Permitir o acompanhamento e a fiscalização de suas dependências e/ou dos 

serviços a qualquer momento. 

4.1.8. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer 

irregularidade de que tenha conhecimento, referente ao serviço credenciado. 

4.1.9. Comunicar à CONTRATANTE eventual alteração de sua razão social ou de 

controle acionário e de mudança em sua diretoria, contrato ou estatuto social, 

enviando, no prazo de sessenta (60) dias, contados a partir da data de registro da 
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alteração, a devida documentação. 

4.1.10. Não subcontratar, total ou parcialmente, os serviços objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA –DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. O CONTRATANTE realizará fiscalização dos serviços objeto deste contrato, não 

excluindo ou restringindo a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos 

serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA REJEIÇÃO DO OBJETO 

6.1- À CONTRATANTE assiste o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o(s) 

serviço(s) prestado(s) que não obedeça(m) às especificações ou quantidades 

mencionadas neste contrato, bem como aquele que não foi previamente autorizado. 

 

CLÁUSULA SETIMA -DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar à CONTRATANTE as sanções abaixo elencadas, além de 

rescindir o contrato com as consequências previstas em lei ou regulamento, sendo: 

7.1.1. Advertência, quando forem constatadas irregularidades de menor gravidade e 

sanáveis sem prejuízo para o erário, para as quais não tenha concorrido diretamente; 

 

7.2.2. Advertência cumulada com reposição de prejuízos, quando forem constatadas 

irregularidades de menor gravidade para o erário, para as quais tenha concorrido 

diretamente; 

7.2.3. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o montante não adimplido do contrato, por 

dia de atraso, limitado este a 15 (quinze) dias, após o qual será considerado 

inexecução contratual; 

7.2.4. Multa de 8% (oito por cento) sobre o montante não adimplido do contrato, no 

caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do 

direito de licitar e o impedimento de contratar pelo prazo de 01 (um) ano; 

7.2.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o montante não adimplido do contrato, no 

caso de inexecução total do contrato, cumulado com pena de suspensão do direito de 

licitar e impedimento de contratar pelo prazo de 02 (dois) anos. 

7.2.6- As Multas acima elencadas ocorrerão, quando a CONTRATANTE; 

I- Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

II- Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia 

autorização do contratante; 

III- Executar os serviços em desacordo com os Projetos Básico e Executivo, normas 

técnicas ou especificações, independentes da obrigação de fazer as correções 

necessárias, às suas expensas; 

IV- Desatender às determinações da fiscalização; 
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V- Praticar qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, 

respondendo, ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da 

infração cometida; 

VI- Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado, 

estando sua proposta dentro do prazo de validade; 

VII- Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos 

serviços contratados; 

VIII- Paralisar ou cumprir lentamente os serviços, sem justa causa, por mais de 05 

(cinco) dias consecutivos; 

IX- Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços 

contratados; 

X- Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 

imperícia, dolo ou má-fé, venha causar danos ao contratante ou a terceiros, 

independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos causados às 

suas expensas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO 

7.1. Este instrumento poderá ser alterado nas hipóteses elencadas conforme 

estabelecido no edital. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

8.1 A AROM, poderá rescindir o Contrato de pleno direito, mediante comunicação por 

escrito, não cabendo à CONTRATADA o direito de qualquer ação ou reclamação com 

base em prejuízos ou lucros cessantes, exceto o recebimento dos serviços já 

prestados.  

8.2. O Contrato poderá ser rescindido de comum acordo, pelas partes, desde que, 

cumprido previamente notificado com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.  

8.3. A contratada poderá rescindir o contrato caso se verifiquem quaisquer das 

seguintes ocorrências: 

a) Suspensão de sua execução, por ordem escrita da AROM, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

b) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela AROM, 

decorrentes de serviços já executados, salvo em casos fortuitos, assegurando à 

contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 

que seja normalizada a situação;  

c) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, tal como definido no Código Civil 

Brasileiro, no art. 393, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.  
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8.3. Nas hipóteses previstas na presente cláusula não cabe à CONTRATADA o direito 

de indenização de qualquer natureza, ressalvando-se a obrigação do CONTRATANTE 

em pagar pelos serviços prestados até a data da rescisão. 

 

CLAUSULA DECIMA - DA VIGÊNCIA 

9.1. O presente contrato terá vigência até ______ de _______ de _______, a contar 

de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO -DO FORO 

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir qualquer dúvida 

oriunda da execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, o presente contrato é 

lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que após lido e 

achado conforme é firmado pelas partes e por duas testemunhas, a tudo presente, e 

que no final também subscrevem. 

 

Porto Velho- RO, _____ de ______ de 2017 

 

_____________________________________________ 

CONTRATANTE – PRESIDENTE DA AROM 

 

______________________________________________ 

CONTRATADA  

 

 

Testemunhas: 

____________________________ 

RG : 

CPF: 

 

_____________________________ 

RG: 

CPF: 
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ANEXO XIV  

 PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PERDAS DOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA 

 

 

ESTIMATIVA DE REPASSES QUE FORAM FEITOS A MENOR PARA OS MUNICÍPIOS 

DE RONDÔNIA 

 

MUNICÍPIOS VALOR MUNICÍPIOS VALOR 

Alta Floresta d'Oeste R$ 1.115.000,00 Mirante da Serra R$ 555.000,00 

Alto Alegre dos Parecis R$ 636.000,00 Monte Negro R$ 596.000,00 

Alto Paraíso R$ 785.000,00 Nova Bras. d'Oeste R$ 974.000,00 

Alvorada d'Oeste R$ 604.000,00 Nova Mamoré R$ 735.000,00 

Ariquemes R$ 3.409.000,00 Nova União R$ 378.000,00 

Buritis R$ 386.000,00 Novo Hor. do Oeste R$ 663.000,00 

Cabixi R$ 228.000,00 Ouro Preto do Oeste R$ 863.000,00 

Cacaulândia R$ 246.000,00 Parecis R$ 168.000,00 

Cacoal R$ 1.595.000,00 Pimenta Bueno R$ 747.000,00 

Campo N. de Rondônia R$ 648.000,00 Pimenteiras do Oeste R$ 76.491,00 

Candeias do Jamari R$ 547.000,00 Porto Velho R$ 5.019.000,00 

Castanheiras R$ 253.000,00 Presidente Médici R$ 1.118.000,00 

Cerejeiras R$ 411.000,00 Primavera de Rondônia R$ 157.000,00 

Chupinguaia R$ 374.000,00 Rio Crespo R$ 161.000,00 

Colorado do Oeste R$ 828.000,00 Rolim de Moura R$ 1.091.000,00 

Corumbiara R$ 503.000,00 Santa Luzia d'Oeste R$ 546.000,00 

Costa Marques R$ 144.000,00 São Felipe d'Oeste R$ 270.000,00 

Cujubim R$ 253.000,00 São Fran. do Guaporé R$ 441.000,00 

Espigão d'Oeste R$ 841.000,00 São Miguel do Guaporé R$ 711.000,00 

Governador J. Teixeira R$ 664.000,00 Seringueiras R$ 566.000,00 

Guajará-Mirim R$ 1.387.000,00 Teixeirópolis R$ 266.000,00 

Itapuã do Oeste R$ 1.050.000,00 Theobroma R$ 520.000,00 

Jaru R$ 2.017.000,00 Urupá R$ 825.000,00 

Ji-Paraná R$ 1.804.000,00 Vale do Anari R$ 361.000,00 

Machadinho d'Oeste R$ 1.039.000,00 Vale do Paraíso R$ 479.000,00 

Ministro Andreazza R$ 396.000,00 Vilhena R$ 878.000,00 

TOTAL   R$ 41.327.491,00 
 


