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1. OBJETO

CONTRATAÇÃO PN EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA FISCAL
TRIBUTÁRIA COM ASSESSORAMENTO TECMCO A FIM DE AVALIAR,
REVISAR E ORIENTAR A SISTEMÁTICA A-PLICADA AOS TRIBUTOS,
DANDO SIIPORTE NA RATIFICAÇÃO, NA- ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA, NA COBRANÇA E NA RXCUPERAÇÃO Og CREDITOS
TRIBUTÁRIOS VENCIDOS DO MTINICÍPIO DE SÃO BERNARDO - MA.

1. 1 ANTECEDENTES - A Consütuição Federal estabelece competências e
prerrogativas próprias para cada nivel de governo tanto em matéÍia tÍibutaria
quanto de gasto público. Diante da necessidade de instituiÍ, preveÍ e realizar efetiva
arecadaçáo de todos os üibutos da competência constitucional do município (art.
1 1 da LC n" 101/2000), toma-se imprescindivel a disponibilidade de dados
fidedignos paÍa a estruturação e constituição dos créditos tributírios. Para tanto é
indispensávei a análise da base de dados do último quinquênio, avaliaçáo da rotina
de gestão fscal,ztributiiria em consonância com a legislação vigente e o estudo do
cenario econômico regional visando detectar os fatos geradores que deverão
alimentar as informações necessárias a confirmação e constituição de créditos
fiscais.

2 ruSTIFICATIVA
Aperfeiçoar tecnicamente as atividades desenvolvidas no setoÍ tributário, visando
cumprir as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivando ressarcir os
cofres públicos do Município os valores devidos de IPTU, ISSQN, ITBI, Alvará e

demais taxas e contÍibuições, não recolhidos ao Municipio e/ou recolhidos a
menoÍ, e tambem implementar uma política de fscalização, tudo com o intuito de

evitar a evasão de divisas e combater a renúncia de receitas, possibilitando, assim, o
estabelecimento de politicas públicas voltadas às necessidades básicas da
população, tais como, saúde, educação, assistência social à criança e o idoso,
visando ainda:
2.1. Simplificar e padronizat os procedimentos de apuração e pagamento do
Tributos; 2.2. Utihzar preferencialmente a ação fscal preventiva como estÍatégia da
arrecadação ;

2.3. Ampliar efetividade dos conüoles fiscais, através do cruzamento de
informações ;

2.4. Considerando que as finanças municipais se degradam cada vez mais e são
dependentes dos repasses constitucionais materializados atÍavés do Fundo de
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Participação dos Municípios - FPM; e Que a receita própria, constituída pelos
tributos municipais é a única fonte de custeio da administração; e Faz-se necessiírio
ÍecoÍreÍ a contÍatação de serviços externos mediante conüato de empresa
especializada.

3 ATWIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS.
3.1. Assessoria na viabíização da cobrança e recuperação IPTU, ISSQN, ITBI,
Alvará e demais taxas e contÍibuições, não recolhidos ao Município e,/ou
recolhidos a menor, incidentes sobre obras e serviÇos contratados com o Municipio,
o Estado e a União ou tercefuos nos limites do Municipio, compreendendo a
eiaboração e o acompanhamento de todos os procedimentos Administrativos
Fiscais até a constituição dos Créditos Tribuúrios;
3.2. Assessoria e consultoria na Implementação de mecanismos de aferição e

controle de documentos fiscais e ouúos que visem a minimizar e a inibir a evasão e

a inadimplência na arecadação do IPTU, ISSQN, ITBI, Alvará e demais taxas e
conüibuições, mantendo os dados registrados disponíveis para fscabzaçáo e

controle da Secretaria Municipal de AdministÍação e serviços públicos;
3.3. - Assessoria e Consultoria paru a rcalização de permuta e o aperfeiçoamento
de técnicas e metodologias voltadas para as atividades de flrscalização.
3.4. Assessorar e auxiliar tecnicamente na elaboração legislativa necessiiLria,
pertinente à implantação do sistema de anecadaçáo;
3.5. Assessoria no Planejamento de mecanismos de acompanhamento e auditoria
mensal nos pÍocessos fscais sob sua responsabiüdade objetivando o integral
recolhimento dos impostos e contÍibuições devido aos cofres municipais, efetuando
sua respectiva cobrança;
3.6. Assessorar a notificação as Instituições de Créditos com agências no município
e as empÍesas prestadoras de serviços com domiciüo tribuüirio no município, para
apÍesentff o Plano de Contas Descritivo; Balancete Analítico Mensal ou Similar;
Contratos de Prestação de Serviços, como ContÍatada e como Contratante, com
terceiros; Cópia das guias de Recolhimentos de ISSQN próprio e de Retenção na
Fonte, Blocos de Notas Fiscais e Liwo de registro do ISSQN, para o levantamento
fiscal.
3.7. Assessoria e consultoria no levantamento fscal de pessoas fuicas e juridicas,
que tenham incidência de tributo (ISSQI.I), identificando a evasão do tributo no
período não prescrito; a elabonçáo de todos os procedimentos administrativos
fscais.
3.8. Assessoria e consultoria na elaboração dos Processos Administrativos Fiscais
de empresas identificadas e que não efetuaram recolhimento ao município e/ou
recolhidos a menor no período não prescrito;
3.9. Arcar com as despesas de entregas de Guias, Notificações e Autos de Infração
pelo Correio dos processos sob a responsabilidade da contÍatâda;

4. ESCOPO DOS SER\TÇOS
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A consultoria a seÍ contratada rcalizaÍá, sob a supervisão da Secretaria Municipal
de Adminisração, os seguintes serviços:
4. 1. De Aniilise:
4.1.a. ü Legislação Tributaria;
4.1 .b. da Legislação de Posturas;
4.1.c. da Legislação sobre Obras;
4.1.d. da Legistação Urbana (Plano Diretor);
4.1.e. da Legislação sobre Regularização Fundiária;
4. 1.f. do Cadastro de Atividades Econômicas do Municipio;
4.1.g. do Cadastro Imobiliário e do Cadastro de Cessão de Direito Real de Uso;
4.1 .h. dos Liwos de Aforamento;
4. f .i. da base de dados dos emissores de Nota Fiscal eletrônica; e

4.1j. da base de dados dos contribuintes optantes do Simples.
4.2.Planejamento:
4.2.1. Definíção de metodologia e pÍocessos de trabalho;
4.2.2. Defnição de papéis de serviços;
4.2.3. Defniçáo do fluxograma dos processos;
4.2.4. Defrníçáo de linhas de ação e produtos.
4.3. De Execução:
4.3.1. Da análise e aferição de dados dos processos administrativos nas áreas Tributiirias, de
Urbanismo e de Regularização Fundiária;
4.3.2. De emissão de despachos e pareceÍes técnicos nas áreas de: a) cadastro; b) fscalização;
c) declaÍação; d) arrecadação; e) cobrança; f) contencioso; g) atendimento ao contribuinte; h)
sistemas de informações fiscal e tribuário, em nivel municipal.
4.3.3. De supervisão e monitoramento das ações fiscais;
4.3.4. De cobrança e aÍTecadação de créditos tributiirios.
5 DA EXICUÇÃO DOS SERYrÇOS
5.1. A prestação dos serviços deverá ser executada considerando a especificidade
dos tributos e a legislação pertinente, em conformidade com o disposto no art. 198
da Lei n" 5.172/66 que dispõe sobre o Sigilo Fiscal. A conüatada deverá emitir
reiatório de execução, mensal, constando nome dos contribuintes, tipos de üibutos
e resultados obtidos.
5.2. A empresa contratada deverá disponibiTtzar o responsável técnico com
especialização em área afrm ao objeto sendo esse com formação em Contabilidade
e com registro no conselho regional de contabilidade.
5.3. A empresa deverá ter seu registro no conselho regional de Contabilidade em vigor.
5.4. A empresa contratada deverá arcar com as despesas de enüegas de Guias,
Notificações e Autos de Inftação pelo Correio dos processos sob a responsabilidade
da contratada;
5.5. A empresa contÍatada deverá disponibilüar um^ sistema/software de gestão

tributaria e módulo de norâq fucais de serviço ELETRONICAS.
5.5.1. O sistema de gestão e controle de arecadaçáo seÍá de Íesponsabilidade do(a)
licitante proponente que o licenciará ao Município durante a vigência do contrato;
5.5.2. O sistema proposto deve ser operado 100% (cem poÍ cento) WEB e permiú
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o acesso, no mínimo, dos navegadores (browsers) INTERNET EXPLORER ou
MOZÍI-LA, independentemente do sistema operacional u ;lizado nas estações de
trabalho; e
5.5.3. O sistema deve ser multiusuário, multiplataforma, e multitarefa, permitindo
controlar tarefas concorrentes com acesso simultâneo ao banco de dados, sem
perder a integridade.
5.5.4. De supervisão e monitoramento das ações fiscais;
5.5.4.1. De anecadação e cobrança de créditos
tributiírios.

6. DAQUALIFICAÇÃO
6.1 A qualificação dos licitantes será comprovada através de:
6.1.1 - QUAIIFICAÇÃO TECMCA OPERACIONAL - deverá ser comprovada
através de no mínimo I (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecida por
pessoa juridica de direito púbüco de que a licitante presta/ptestou serviços de
consultoria e auditoria fiscal tribuúria.
6.1.2- QUALIFICAÇÃO RISPONSA\aEL TECNICO - Deverá ser comprovado
que a licitante possui de I (um) responsável técnico no seu quadro como
socio/proprietírio (a), com formação superior em Contabilidade com registro no
CRC (conselho regional de contabilidade.
6.1.3 - QUALFICAÇÃO TECMCA PROFISSIONAL - Comprovação de que o
licitante possui Registro Profssional PJ no conselho Regional de Contabilidade em
vigor, e que possui em seu quadro peÍnanente, profissionais de nível superior,
devidamente registrados nos órgãos profissionais competentes e com as
especializações afins ao objeto do edital, composta poÍ uma equipe de no mínimo:

a) 01 Contador, com registro no CRC, com especialização em Direito
Tributiirio, Planejamento Tributiirio e/ou Controladoria, Auditoria e Finanças' .b)
01 Administrador, com registro no CRA, com especialização em Direito Tributírio,
Planejamento TributiíLrio e,/ou Controladoria, Auditoria e Finanças.

c) 01 Advogado com registro na OAB, com especialização em Direito Tributiírio.
6.2 A comprovação do vinculo profssional se fará com a apíesenta ção de côpia do
contÍato de trabalho que conste o licitante como conüatante e/ou como o contÍato
que compÍove sociedade na empresa.
7. PLANILHADEVIABILIDADE.
7. lConforme tabela abaixo:

ITEM DEscRrÇÃo UNID QUANT ORÇAMENTO:
V M TÀXES

ORÇAMENTO:
RIEKI BRASIL

ORÇAMENTO.
CGT CONT.
PúBLrcÂ.

VALOR
MEDIA,
03([RIS)

ORÇÂMENT
os.

I Consultoria e Auditoria
hscal tributária com
assessoramento tecnico
paÍa ratificação,
afializaçâo monetária ,

Mês ll R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000.00 R$ 8.000.00
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cobrança e recuperação
de créditos tributáveis.

2 Consultoria e
assessoramento técnico
hscal ÍibutáÍio no
atendimento aos
contribuintes e a
administração municipal

Mês ll R$ 8.000,00 R$ 6 000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.6ó6,66

Consultoria e
assessoramento tecnico
jurÍdica na formulaçâo e
análise na elaboração de
minutas de projetos de
leis/decretos e

atualização ou
suplementação da
legislaçáo tributária
municipal

Mês 11 R$ 5.000,00 R$ 5 000,00 R$7.000,00 R$ 5.66ó,66

11 R$.1.6óó,óó4 Treinamento e

acompaúamento na
qualíhcação da equipe de
gestão tributiíria na
aplicação da legislaçáo
tributáriâ e nô uso dos
sistemas e ferramentas
tecnoÍôgicas

Mês

R$ 4.000,00 R$5.000,00 R$ ó.000,00 R$ 5.000,00Cessão de licença de uso
de um sistema de gestão e

controle da anecadaçâo
municipal, com o modulo
de notas fiscais e serviços
eletÍônicos

Mês ll

Valor Mensal do Orçamento R$ 29.999,98 (vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).
YalorParall(onze)MesesR§329.999,'18(trezentosevinteenovemilnovecentosenoventaenovereaisesetentaeoito
centavos)
Valor Mensal em 50%(cinquenta por cento) dos itens da Adesão pretendida R$ 27.500,00( vinte e sete mil e quinhentos
Íeais), valor total em 1l(onze) meses de R$ 302.500,00 (trezentos e dois mil e quinhenlos reaiq).

3

5
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9. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE - O Contratante se compromere a:
9.1. Faciliar o acesso da equipe contratada a toda legislação
pertinente;
9.2. Facrlitar o acesso a base de dados, arquivos fisicos e digitais;
9.3. Elaborar deqetos e portarias dispondo sobre a obrigatoriedade da abertura de
pÍocesso administrativo para aferr a regularidade flrscal do contÍibuinte;

10. DOS PRAZOS
10.1. As ações deste Projeto Básico deverão ser realizadas no Prazo de 12 (doze)
meses, a contaÍ da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado de
acordo com o artigo 57 daLeíFederal8.666/93.

11. DO PAGAMENTO PELOS SERVrÇOS
1 1. 1. Os pagamentos dos serviços serão realizados da seguinte foÍma:

a) as remunerações pelos serviços serão pagas no pÍazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos, com base no sucesso financeiro e/ou econômico apurado,
mediante a apresentação da nota frscal/ faura respecüva, desde que não haja
fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, acompanhado das
Certidões Negativas de Débitos Relativo aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, da Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e

Municipal, Certificado de Regularidade do FGTS e CNDT, com validades
compaúveis à data do pagamento;

b) A nota fucal em duas vias, acompanhada da fatva, rlas certidões negativas
mencionadas acima e da solicitação de pagamento, deverá ser entÍegue no
setor de protocolo, o qual encaminharâ ao setor financeiro para juntada ao
pÍocesso de contratação acompanhado dos documentos relativos ao
pagamento.

c) O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações
contratuais pertinentes, conforme aÍt.40, § 3", Lei n" 8.666/931,

d) Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação ou inadimplência contratual, inclusive
quando foÍ constatada ausência, divergência ou irregularidade na
documentação apÍesentada pela Contratada. A existência de qualqueÍ
pendência incorrerá na suspensão do prazo de pagamento especificado no
item

" a" , até que a ContÍatada rcgt:Iatlu,e a pendência, não acarretando qualquer ônus
para o CONTRATANTE:
e) Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura

apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira
na forma de aualização monetaria do respectivo valor, na qual poderá
incidir juros moratórios à taxa de 4o/o (qttaao por cento) ao ano, equivalente
ao indice de 0,000109589 "pÍo rata die"
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12. DAS OBRTGAÇÔES:
12.1. Compete a parte CONTRATANTE

a) Facilitar o acesso da equipe contratada a toda legislação pertinente;
b) Faciütar o acesso a base de dados, arquivos fuicos e digitais;
c) Elaborar decÍetos e portaÍias dispondo sobre a obrigatoriedade da abertura de

processo administrativo para aferfu a regularidade fiscal do contribuinte;
d) Fornecer ao CONTRATADO, em tempo hábil, todas as informações

necessiirias para o fiel cumprimento das obrigações decorrentes do serviço a
ser prestado;

e) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas paÍa que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;

f) Rejeitar, no todo, ou em parte, os serviços que es§am em desacordo com
as obrigações assumidas pelo CONTRATADO;

g) Designar um servidor paÍa acompanhar, fiscaltzar e atestar os serviços
objeto deste instrumento, de acordo com a Lei. 8.666/93 e posterior
alterações;

h) Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is)/fatura(s) da
CONTRATADA, de acordo com o pacfuado.

12.2. COMPETE A CONTRATADA:
a) AssumiÍ integral responsabilidade pelo cumprimento das cláusulas e

condições deste Contrato, assim como pelo fomecimento satisfatóÍio do
objeto, sem prejuízo das sanções administrativas elencadas naLei8.666/93;

b) Cumprir o objeto deste Projeto Básico no prazo estabelecido na Proposta de
Preços de acordo com as especificações nele contidas;

c) Respeitar criteriosamente as especificações da contratante. d) A
CONTRATADA está obrigada a rcpatr, corrigir ou substituir as suas

expensas no total ou em parte, o objeto deste Termo em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme o ,\rt. 69
da Lei no 8.666/93.

e) Fomecer, no ato do recebimento da nota de empenho e/ou da assilafura do
contÍato, rclação de endereços e/ou telefones para contato;

f) Cumprir os prazos estabelecidos no presente instrumento;
g) Arcar com todas as despesas, diÍetas ou indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Contratante;
h) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Conúatante ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto;
i) Providenciar a imediata correção das deficiências identificadas pela

Contratante quanto à integridade do atendimento requerido;
j) Prestar esclarecimentos quando forem solicitados pela Contratante, cujas

reclamações se obrigam a atender prontamente;
k) Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas ou tÍibutos, tÍabalhistas,

previdenciários, fiscais inerentes da execução do objeto deste projeto;
l) Organizar-se, quando estiver de posse das informações referentes a local, data
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e horário, de forma a atender com maior qualidade, eficiência, eficácia e
pontualidade .

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRrA
13.1 é necessário indicar a dotaçáo orçamenüiria, que somente será exigida para a
formalização do contrato ou outro instrumento hábil. "

14. INADIMPLEMENTO E SANÇÔES
14.1. O atraso injustiflrcado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após
regular processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da contÍatação, até o limite de 30 (trinta) dias. 14.1.1. A aplícaçáo da
multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
Conúato e aplique as ouuas sanções cabíveis.

14.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer
dos deveres elencados no Edital e no contÍato, sujeitará a Contratada, garcntida a
prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa compensatóda de até 107o (dez por cento) sobre o valor total da
contÍatação;
c. Suspensão de ücitar e impedimento de conüatar com o Municipio de SÃO
BERNARDO pelo prazo de até dois anos;
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou conúatar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempÍe que a Contratada ressarcir a
Adminisração pelos prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da
penalidade de suspensão do subitem antedor.

14.2.1. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, após
devidamente convocada, dentro do pÍazo estabelecido pela Administração,
equivale à inexecução total do conüato, sujeitando-a as penalidades acima
estabelecidas.
14.2.2. A apltcação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
14.3. Também ficam sujeitas às penaüdades de suspensão de licitar e impedimento
de conúatar e de declaraçâo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as

empresas ou profssionais que, em ruzão do contÍato decorÍente desta licitação:
14.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;
14.3.2. Tenham praticado atos ilícitos

PC. Bcrnardo Coclho de Âlm€ida, n" t63, C€ntro,Sio Bcrnardo - MÀ, CEP: 65.550-000
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14.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contÍataÍ com a
Administração em virrude de atos ilicitos praticados.

14.4. A apbcacflo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-â em pÍocesso
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993, e subsidiariamente na I.rci n 9.784,
de 1999.

14.5. A autoridade competente , na apltcaçáo das sanções, levará em consideração a
gavídade da conduta do infrator, o carétter educativo da pena, bem como o dano
causado à Adminisuação, observado o principio da proporcionalidade.

14.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a seÍem pagos, ou recolhidos em favoÍ do Municipio, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, seÍão inscritos na Dívida Ativa do Municipio e
cobrados judicialmente.

14.7 . Caso a ContÍatânte determine, a multa deverá ser recolhida no prírzo máximo
de 5 (cinco) dias, a contaÍ da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.

14.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de cadastro
municipal

14.9. As sançôes aqui previstas são independentes entÍe si, podendo ser apücadas
isoladas ou, no cÍlso rlas multas, cumul,ativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabíveis.

15. CONTROLE DA EXECUÇÃO
15.1. A fiscalização da contratação será exercida por servidor posteriormente

designado pela prefeitura a qual compeúá dtimir as dúvidas que surgirem no curso
da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

15.2. A ftscaltzação de que tÍata este item não exclui nem reduz a tesponsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiÍos, por qualquer irregularidade, ainda que

resultante de imperfeições técnicas, vícios reúbitórios, ou emprego de material
inadequado ou de quaüdade inferior, e, na ocorrência desta, não impüca em
corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o aÍ. 70 da Lei n' 8.666, de 1993.
15.3. O fiscal do contÍato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários eventualmente envolvidos o que for necessario

à rcgulaização das faltas ou defeitos observ do os apontamentos à

autoridade competente paÍa as providê

16. FTINDAMENTAÇÃO
16. i Lei 8.666/93 e Instruções

alho
de São Bernardo/MA

tivas do TCE

C

cabíveis.
ee
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São Bernardo - MA l6 de abril de 202 I

Assunro: ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO§.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, através da Secretaria de Administração realizou orçamento para

adesão dos itens de serviços relacionados em anexo.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos adicionais.

ITEM DESCRTÇÃO UNID QUANT ORÇAMENTO:
VM TAXES

ORÇAMENTO:
RIEKI BRÁ§IL

ORçAMENTO:
CGT CONT.
PúBLrcA.

VALOR MEDIA,
03 GRÉs)

ORÇAMENTOS.

1 Consultoria e Aúditona fiscal
úibutiíria com assessoramento
tecnico para Íatificação,
a afização monetiáÍia,
cobrança e Íecuperação de
crêditos Íibuáveis.

N,Íês 11 R$ 8.000.00 R$ E.000.00 R$ 8.000.00 RJ 8.000,00

2 Consultoria e assessoramento
tÉcnico fis.âl libutáÍio no
atendimento aos contribuintes e

a admidstraçào municipal

NÍêS 11 R$ 8 000.00 R$ ó 000.00 R$ 6.000,00 R$ ó.66ó.óó

3 Cons'ultoria e assessoramento
técnico juridica na formulação e

anális€ na elaboÍação de
minutas de projetos de
leis/desetos e atualização ou
supleÍrcntação da legislação
tribuÍtia municipal

Mês 1l R$ 5.000,00 R$ 5.000.00 R$7.000,00 R$ 5.ó66,66

TÍeinamento e

acompanhamento na
qualificação da equipe de gestâo
tÍibutiiria na aplicação da
legslação Íibutiria e no uso
dos sistemas e feÍrammtas
tecnológicas

ll R$ 5.000.00 R$ 4.000.00 R$ 5.000,00 R$.1.ó66.ó6

5 Cessão de licença de uso de um
sistema de gestão e controle da
arrecadação municipal, com o
modulo de notas fiscais e
serviços eleÍônicos

Nlês 11 R$,1.000.00 R$s.000,00 R$ ó.000,00 R$ 5.000,00

Valor Me sal do Orçamento R$ 29.999,98 (vinte e nove mil novecentos e noventa e nove Íeais e noventa e oito cmtavos). ValoÍ Pâlâ 11 (onze) Meses R$
329.999,78 (Eezentos e vinte e nove mil novecmtos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos)

ValoÍ Mensal em 50%(cioqumÍa por cento) dos itens da Adesão pÍetendida R$ 27.500,00( vinte e sete mil e quiúentos Íeais), valor total em ll(onze)
meses de R-$ 302.500,00 (trezentos e dois mil e quinhentos reais).

I

Francisco das Chagas Carvaiho
Secretario de Administração do Município de São Bernardo/MA.
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