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Estado CIO Plau i 

Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí 
R11111 7 d• S.t•m.bro, n° 480-Ccmro -NovoOrfe nt• do Pi.euí• PI - CEP 64.530-000 

FoM: (89) 347$-U.53 - CNPJ: 06.554.83&{0001-14 
E· m;all; muni,cJplod•novoori'•nl.-dopi1Ul@gNl.com 

LEI N° 456/ 202 1 DE 08 DE J UNHO DE 2021 

lnstilui o Programa para Recuperação de Créditos Fiscais -

REFIS Municipal. 

O Prefeíto do Muníciplo de Novo Oriente do P iaul. 

FQgo saber que a Cêmara Municipal aprova e cu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituido no Município de Novo Oriente do Piaui, o Programe de Recuperação Fiscal - REFIS 

Municipal ano 2021, com a finalidade de implementar a arrecadação, bem como efetivar a regularização de 

créditos do município, decorrentes de débitos dos contribuintes, pessoas fislcu e Jur1dlcas, relativos a tributos. 

taxas e programas municipais, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, Taxa de 

Licença e Fiscalizaç.ao, Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU . açoes judiciais ajuizadas: 

pelo Município ou que tenham o Município aimo beneficiário, tais como ações civis públicas. ações populares e 

outras mais, e Contribuição de Methorta, e outros, ajuizados ou a ajuizar, com exlglbltldade suspensa ou não. 

Art. 2• A adesão ao REFIS Munlclpal , dar-se-~ por opção expressa de qualquer contribuinte, que far.11 jus a regime 

especial de conoolidoçllo e parcelamento dos dó bitos fiscais e não fisca is vencidos até 31 de dezembro <le 2020. 

rereridos no artigo anterior. 

§ 1° O Ingresso no REF1S Municlpal Implica Inclusão da lotalldade dos débitos referidos no art. 1°, inclusive os: 

não constituldos, que serão induídos no programa mediante confissão. 

§ 2° A adesão ao REFIS Municipa l somente será aceita mediante o pagamento de, no mínimo: 

1- 15% do débito existente. para déb~os a partir de RS 1.000,00 (Hum mil reais) : 

li - 10% do débito existente , para débi tos até R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove, 

centavos). 

Art. 3° A opção pelo REFIS Munictpal poeler.a s.er formalizada até o dia 30 de julho de 2021. mediante utilizaça() 

do ..,.eimo de Opção do REFIS Munícipar, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipa l de 

Administração e Finança s. 

§ 1° Nos parcelamentos já concedidos e anteriores a e:,ta Lei, fica permitido, ~e houver interesse do contribuinte. 

o reparcelamento do saldo remanesce n,e com os benend os desta Lei. 

§ 2° O contribuinte deve atualizar os dados cadastrais no momento do pedido ele parcelamento ou 
reparcelamento. 

§ 3° Os pedidos de parcelamento ou re parc:elamento pressupõem: 

1- Confissão e ace itação, em carâter irrevogável e irrelralá.vel, da divida e condições estabelecidas nesta Lei , por 

parte do sujeito passivo; 

11- renúncia dos atos de deresa ou de recurso adrnnistrativo ou judicial, bem como, desistência dos já interpostos, 

relativamen1a aos débitos fiscais no pedido por opção do contlibu ln1e. 

Art. 4• Os créditos de natureza tributária e não tr1butârta, ln1aito1 ou nlo em dívida ativa , que e.stejam ou nlo em 

contencioso administrativo ou judicial, poderio ser pego:,, atualizado, monetariamente, com benefícios de 

redução da multa e juros nos seguintes percentuais: 

1- Em 100% (cem por cento), à vista; 

li - Em 80% (olten1a por oento), se pago em até 06 (seis) meses; 

Ili - Em 60% (se"enta por cento). se pago em alé 12 (doze) mese,: 
IV - Em SO% (cinquenta por cento), se pago em até 24 (vinte a quatro) mews. 

V- Em 40% (quarenta por cento). para parcelamentos acima de 24 (vinte e qua11'0) meses 

§ 1• A primeira parcela deverá ser paga no oto da rormal;zaçllo do REFIS Mun;cipal e as demais na mesma data 

doa metes subsequentes. 

§ 2° As parcelas mensai.s vincendas a partir do primeiro m~s do parcelamento estan1o sujeílas à correção 

monetária nos 1ermos previstos na leglslaçllo munlclpsJ. 

Art. 5° Nos casos em que a divida esteja em proce110 de cobrança jud icial, seni efe1Yado o levantamento das 

custas do pmcesso, Junto ao cartório cio Foro local, devendo o valor ser n!!C:Olhido no ato da confissão da dívida. 

para que possa ser re~erido o arqulv~mento ac:lmlnl1-trativo do procesao ali a liquldaçlo da d ivida. 

Art. 8° Os benefícios concedidos por esta Lei nlo conrerem qualquer direito i restituição ou compensaçJo de 

lmportància Jé pega ou compensada. 

Art. 7v Nos parcelamentos a partir de doze (12) vezes. o valor da parcela dave ser, de no minirno, RS 70,00 

(setenta reais). 

Art. 8° As despesas decorrentes desta Lei .serio alendidas por conta de dolaç.ão orçamentária própria do 

orçamento vigente. 

Art. 9° A presente Lei poderá ser regulamentada por Decreto, no qUfil couber. 

Art. 100 Esta Lei entra em v igor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Oriente do Piauí 08 de junho de 2021 . 
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EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO DISPENSA Nº: 04012021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04712021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N• O 1012021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE P E SSOA JURJDICA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER 
AS N ECESSIDADE S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 00 PIAut/PI. 
SUAS SECRETÁRIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS . 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ · PI 

CNP.J: 06.553.8 38/0001-99 

CONTRATADO: DISTRIBUIDORA ADONAI DE GAS LTOA • ME 

CNP.J: I0.493.352/0001 -80 

ENDEREÇO: Avenida Severo Eulálio, 547. Canto da Varzea., Picos - PI. 

VA.LOR: RS t 7 . .S72.,00 (dezessete mil quinhentos e setenta e dois reais). 

VIG~NCIA: at6 31 de dezembro de 2021 . 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, CNCISO D, DA LEI N .0 8 .666/93 

FdNTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Municlpio/Rccursos ordintlrios e outros. 

FISCAL DE CONTRA TO: Roberval Joaquim da Silva 

CPF: 878.563.013-68 

DATA DA ASSINAT'URA DO C ONTRATO: 21 de maio de 2021 

São Jos t do Piaui - PI, 21 de maio de 2021. 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO 

RECONHEÇO e RA TIFJCO a dispensa de licitação, fundamentada no an. 24, 
inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em 
consoniru:i.a com o Parecer Jurldico acostada aos autos, para CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JUIÚDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ/PJ, SUAS SECRETÁRIAS E 
ÓRGÃOS MUNICIPAIS, em favor da empresa Dl$TR(BU1l>ORA ADONAI OE OAS 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 10.493.352/0001-80, com o valor de R$ 17.572.00 
(dezessete mil quiobentos e setenta e dois reais). 

Publique-se. 


