
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

425Ano XX • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 22 de Junho de 2022 • Edição IVDXCIX

(Continua na próxima página)

ld:089B78CF6E7FED7D 
ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA 
Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000 
CNPJ: CNPJ: 01 .612.607/0001 -95, Fone: 89-35610019 

LEI MUNICIPAL 238/2022, DE 25 DE MAIO DE 2022. 

APROVADO .. ,,,-.~ 
. ~o r__í24..J w 22 

~TOS AAVOAAVEIS r
. VOTOS CONTAA--~---

Institui o Programa de Recuperação 
Fiscal de Tributos - REFIM, no 
Município de São Gonçalo do 
Gurguéia 

o Prefeito Municipal de São Gonçalo do Gurguéia-PI, no uso de suas 
atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal de São Gonçalo do 
Gurguéia aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituldo o Programa de Recuperaçao de Tributos - REFIM do 
Município de São Gonçalo do Gurguéia, destinado a promover a regularização 
de débitos tributários, inscritos ou não inscritos em Divida Ativa, em razão de 
fatos geradores ocorridos até 31 de março de 2022. 

§1 ° Para os efeitos desta Lei, considera-se débito tributário o montante na 
data do pagamento à vista ou na formalização do contrato de parcelamento, 
obtido pela soma dos valores do tributo devido atualizado monetariamente, 
acrescidos de juros de mora, multas de toda natureza, inclusive as de caràter 
moratório. 

§ 2° Não poderão ser incluldos no REFIM débitos que estão sendo 
impugnados administrativamente ou em juízo. 

§ 3° O REFIM será administrado pela Secretaria de Finanças, quando se 
tratar de débitos não inscritos em divida ativa, e pela Procuradoria do Municlpio, 
no caso de débitos inscritos na divida ativa do Município. 

Art. 2° O ingresso no REFIM dar-se-á por opção do contribuinte, mediante 
requerimento, no caso de parcelamento, ou por pagamento da guia de 
recolhimento do débito tributário à vista no período de vigência do programa. 

§ 1° Os débitos tributários, constituldos ou confessados com fatos 
geradores até 31 de março de 2022, poderao ser incluldos no REFIM dentro do 
prazo previsto para formalização do pedido de ingresso. 

§ 2° Os débitos tributários não constituldos, incluídos no REFIM por opção 
do contribuinte, serão declarados em termo de confissão de débitos na data da 
formalização do pedido de ingresso. PROVAOO EM: • DISCU~AO 
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§ 4° A formalização do pedido de ingresso no REFIM poderá ser efetuada 
em até ~O (trinta) dias após a publicação desta Lei , exceto na hipótese do Chefe 
do Poder Executivo prorrogar a vigência deste programa, mediante decreto. 

Art. 3° A formalização do pedido de ingresso no REFIM implica o, 
reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, ficando condicionada á 
desistência prévia de eventuais ações ou embargos á execução fiscal, com 
renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos e da. 
desistência prévia de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados 
no âmbito administrativo, além da comprovação de recolhimento de custas e 
encargos porventura devidos. 

Art. 4° Sobre os débitos tributários incluídos no REFIM, especificados no 
art. 1°, incidirão atualização monetária, multa e juros de mora até a data da 
formalização do pedido de ingresso, nos termos da legislação aplicável além de 
honorários advocatrcios, quando se tratar de débitos inscritos em dívida ativa. 

Parâgrafo único: Em caso de pagamento á vista, o débito tributário 
consolidado na forma do caput deste artigo será cobrado com os seguintes 
descontos: 

1 - principal atualizado pelo índice adotado pelo Município: 0% (zero por 
cento) de desconto; 

li - multas de toda natureza, inclusive as de caráter moratório: 100% (cem 
por cento) de desconto; 

Ili - juros de mora: 100% (cem por cento) de desconto; 
IV - honorários advocatícios: 100% (cem por cento) de desconto para os 

créditos inscritos em dívida ativa. 

Art. 5° Em caso de pagamento parcelado, o débito tributário consolidado na 
forma do caput do art 4°, desta Lei, será cobrado conforme tabela constante na 
Anexo único. 

§ 1 º A primeira parcela será paga no ato da adesão ao REFIM e sobre as 
demais incidirão juros de 1 % ao mês, que deverão ser calculados e divididos 
igualmente nas parcelas vincendas. 

§ 2º O valor de cada parcela mensal nao poderá ser inferior a: 

1- R$ 100,00 (cem reais) para o parcelamento de pessoa física; 
11 - R$ 1.000,00 (Hum mil reais) para o parcelamento de pessoa jurídica. 

Art. 6° O montante residual, representado pelos valores dispensados, 
somente será exigido caso o contribuinte seja excluído do REFIM. 

Art. 7° O vencimento da primeira parcela ou da parcela única dar-se-á na 
data da assinatura do contrato de ingresso no REFIM, e as demais parcelas 
vencerão com 30(trinta) dias sucessivos. 

Parágrafo único. O pagamento da parcela fora do prazo legal implicará na 
cobrança da multa de mora, acrescida de juros moratórias conforme a legislação 
tributária municipal. 

Art. 8° O ingresso no REFIM sujeita o contribuinte à aceitação plena e 
irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei e constitui confissão 
irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos tributários nele incluídos, 
com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito correspondente, 
produzindo os efeitos previstos no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional, e no art. 202, inciso VI, do Código Civil vigente. 

Parágrafo único: A homologação do ingresso no REFIM dar-se-á no 
momento do pagamento à vista ou da primeira parcela, para os casos de 
parcelamento. 

Art. 9° O contribuinte será excluído do REFIM, sem notificação prévia, 
diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 

1 - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei; 
li - estar em atraso com o pagamento de qualquer parcela há mais de 30 

(trinta) dias; 
Ili - decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica; 
IV - cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisão 

ou aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir, solidariamente, com a 
cindida as obrigações do REFIM; 

Parágrafo único: A exclusão do contribuinte do REFIM implicará a perda 
dos benefícios desta Lei, acarretando a exigibilidade da integralidade do 
montante devido antes de aderir ao programa, abatidos os valores pagos dentro 
do programa. 

Art. 10. Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas 
disposições desta Lei, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início 
de sua vigência. 

Art. 11 . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo do Gurguéia, em 25 de 
maio de 2022. 

São Gonçalo do Gurguéia/PI, 25 de Maio de 2022. 

Paulo -~eira 
Prefeito Municipal 

ANEXO ÚNICO 

REDUÇÃO Nº DE PARCELAS 
MULTAS-% e JUROS-% (Limitadas em até:) 

100 à vista 
80 3 
70 6 
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TERMO DE SANÇÃO 

O Prefeito Municipal de São Gonçalo do Gurgueia-PI, no uso de suas atribuições 
legais, e conforme previsto na Lei Orgânica do Municlpio, RESOLVE 
SANCIONAR a Lei Municipal 238/2022, que institui o Programa de Recuperação 
Fiscal de Tributos - REFIM, no municlpio de São Gonçalo do Gurguéia, Estado do 
Piaul, e dá outras providências. A Lei Municipal 238/2022 foi aprovada na sessão 
da Câmara Municipal de São Gonçalo do Gurgueia, em 20 de junho de 2022, por 
07(sete) votos favoráveis. 

São Gonçalo do Gurgueia (PI), 20 de junho de 2022. 

PAULO LUSTOSA , Asslnadodeformadigitalpor 

NOGUEIRA PAULOLUSTOSA 
:4287079~ :~UEIRA:42870798172 
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Paulo Luatosa Nogueira 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL- PI 
CNPJ: 06.553.622/0001-23 
PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63, CENTRO 
CEP: 64.795-000 

EXTRATO DE CONTRATO 

FUNDAMENTO LEGAI.: DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 023/2022 - inciso li do Artigo 25 c/c inciso Ili e VI, 

Artigo 13 da Lei nv 8.666/93. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE CARACOL • PI, CNPJ N2 06.094.455/0001-08, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal GILSON DIAS DE MACEDO FILHO, brasllelro, casado, Inscrito no CPF 
Ne 228.031.143-72, residente e domlclllada nesta cidade de Caracol- PI 

CONTRATADO: DANIEL SILVEIRA DA MATA, CPF. 069.741.595-36, BRASILEIRO, MAIOR, RESIDENTE E 

DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES- BAHIA. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NAS 

FESTIVIDADES DO BAIRRO COMANDANTE JOSÉ DIAS, NO MUNICÍPIO DE CARACOL- PI. 

VALOR GLOBAL: R$ 1.600,00 (Um mll e seiscentos reais). 

FONTES DE RECURSOS: FPM/ICMS/REC. PRÓPRIOS. 

DATA DA RATIFICAÇÃO: 21 DE JUNHO DE 2022. 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21 DE JUNHO DE 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL- PI 
CNPJ: 06.553.622/0001-23 
PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63, CENTRO 
CEP: 64. 795-000 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 

Dispensa de Licitação nv 023/2022 

Fundamento Lepl: Art. 23, li •a• e 24, li •a•, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

INTERESSADO: PREFEmlRA MUNIOPAL DE CARACOL - PI, CNPJ N2 06.094.455/0001-08, neste ato, 
representada pelo Prefeito Municipal GILSON DIAS DE MACEDO FILHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF 
Nº 228.031.143-72, residente e domiciliado nesta cidade de caracol - PI. 

CONTRATADO: DANIEL SILVEIRA DA MATA, CPF. 069.741.595-36, BRASILEIRO, MAIOR, RESIDENTE E 
DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES- BAHIA. 

OBJETO: Ratifica-se o parecer jurídico referente à Dispensa de Licitação em epígrafe que tem como 
objeto a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NAS FESTIVIDADES 
DO BAIRRO COMANDANTE JOSÉ DIAS, NO MUNICÍPIO DE CARACOL- PI. 

FONTES PAGADORAS: FPM/ICMS/REC. PRÓPRIOS. 

Assinatura: 21 DE JUNHO DE 2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - PI 
CNPJ: 06.553.622/0001-23 
PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63, CENTRO 
CEP: 64.795-000 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 

O MUNICÍPIO DE CARACOL - PI, através do seu Pregoeiro e Equipe de apoio, conforme Portaria 
constante nos autos do processo, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
Nº 023/2022, do tipo MENOR PREÇO, ADJUDICAÇÃO GLOBAL, em conformidade com a Lei 
Federal Nº 10.520/2002, e subsidiariamente, com a Lei Federal Nº 8.666/1993 e alterações, com a 
Lei Complementar Nº 123/2006, e demais legislações vigentes, bem como as disposições descritas 
na integra do presente Edital e em seus anexos, cujo objeto é a Aquisição de Combustíveis e 
derivados de petróleo (Gasolina comum, óleo diesel S-10), para atender demanda de veículos em 
trânsito passando pela cidade de Floriano - PI, a serviço da Prefeitura e Secretarias Municipais do 
município de Caracol - PI, de acordo com a quantidades e especificações constantes no Termo de 
Referência -Anexo I deste Edital. ÍNICIO RECEBIMENTO/CADASTRO DAS PROPOSTAS: A partir 
do dia 22 de Junho de 2022, às 17:00h (Dezessete horas). TÉRMINO CADASTRO/ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS: Dia 05 de Julho de 2022, às 08:00h (Oito horas). INÍCIO DA SESSÃO DISPUTA DE 
PREÇOS: Dia 05 de Julho de 2022, às 09:00h (Nove horas). Todos os horários constantes deste 
Edital são correspondentes ao Horário Oficial de Brasília - DF. ENDEREÇO ELETRÔNICO/LOCAL: 
www.bllcompras.org.br - "Acesso Identificado", Bolsa de Licitações do Brasil. Informações pelo e
mail: pmcarcol.cpl2017@gmail.com ou pelo Telefone (89) 98104-4446. O Edital também estará à 
disposição de todos os interessados na Prefeitura Municipal de CARACOL - PI, podendo ser retirado 
no local ou solicitado através do e-mail : pmcarcol.cpl2017@qmail.com bem como estará à disposição 
de todos no site do TCE/PI www.tce.pi.gov.br. 

Visto: 

Caracol - PI , 21 de Junho de 2022. 

RAIMUNDO DA SILVA NUNE SFILHO 
(Pregoeiro Oficial que presidirá a sessão) 

GILSON DIAS DE MAC~DO FILHO 
Prefeito Municipal de Caracol - PI 


