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prestar serviços de consultoria e auditoria tributaria, visando atuar no
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O
SO ADMINISTRA
ATIVO Nº 097/22022
PROCESS
DISPENS
SA DE LICITAÇÃ
ÃO Nº 017/20222/D

APREF
FEITURA MUNICIPAL DE DO
OM MACEDO COSTA
C
(BA),atraavés de sua Coomissão Permaanente de Licitações, vem, noss
termoss do art. 75, § 3º da Lei nº 144.133/21, tornar público que prretende a CONT
TRATAÇÃO DE
E EMPRESA PA
ARA PRESTAR
R
SERVIIÇOS DE CO
ONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA,, VISANDO ATUAR
A
NO SETOR TRIBUT
TÁRIO DESTE
E
MUNIC
CÍPIO,conforme tabela abaixo, manifestando,
m
p este aviso, o interesse da Administração em
por
m obter propostaas adicionais dee
eventuuais interessadoss, afim de que seja
s selecionadaa a proposta mais vantajosa:

ITEM

E
ESPECIFICAÇÃ
ÃO DO SERVIÇ
ÇOS

UND

QUANT

01

CONTRATA
AÇÃO DE EM
MPRESA PARA PRESTAR
R
SERVIÇOS DE CONS
SULTORIA E AUDITORIA
A
TRIBUTARIA
A, VISANDO
O ATUAR NO SETOR
R
TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, COM
M O OBJETIVO
O
DE MELHORIAS NA ARRE
ECADAÇÃO TR
RIBUTÁRIA DO
O
MUNICÍPIO, BEM COMO
O PROMOVER
R AÇÕES QUE
E
TORNEM O SETOR TRIBU
UTÁRIO MAIS EFICIENTE

MENSAL

12

PREÇO
MENSAL

PREÇO
ANUAL

Os interessaados deverão enviar
e
propostass para o e-mail copel.dommaceedocosta@gmail.com.braté ás 14
1 horas do diaa
1.
09/02/22022.
2.
O interessaddo que ofertar a menor propostta deverá no praazo de até 02 (ddois) dias, visanndo a formalizaçção do contrato,,
deveráá fazer prova de sua habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, medianteappresentação doss seguintes docuumentos:
a)
Ato Constituutivo da Pessoa jurídica (Contraato Social ou insttrumento equivaalente);
inscrição noo Cadastro Nacioonal da Pessoa Jurídica (CNPJ));
b)
inscrição noo cadastro de contribuintes
c
esttadual e/ou munnicipal, se houvver, relativo ao domicílio ou seede do licitante,,
c)
m o objeto contraatual;
pertineente ao seu ramoo de atividade e compatível com
d)
de regulariddade perante a Fazenda
F
federall, estadual e muunicipal do domicílio ou sede doo licitante, ou ouutra equivalente,,
ma da lei;
na form
e)
S
Soccial e ao FGTS, que demonstre cumprimento ddos encargos soociais instituídoss
de regulariddade relativa à Seguridade
por lei;;
f)
de regularidade perante a Justiça
J
do Trabaalho;
d cumprimentoo do disposto noo inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federaal.
g)
declaração de
Anexoos:
1.
R
Termo de Referência;
Modelo de Proposta
P
de Preços
2.
Modelo de ddeclaração de cuumprimento do disposto
d
no incisso XXXIII do artt. 7º da Constituiição Federal
3.
NÇÃO: O PERÍO
ODO MÍNIMO DE
D RECEBIMEN
NTO DAS PROPOSTAS É DE 03 DIAS ÚTEIS APÓS A PUB
BLICAÇÃO DO
O
(ATEN
AVISO
O!)
Dom Macedo
M
Costa, 04
0 de fevereiro de
d 2022

S
Leonaardo de Jesus Santos
Presideente da CPL
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ANEXO
O I - TERMO DE
E REFERÊNCIA
A
TE
ERMO DE REF
FERÊNCIA

1.

OBJETO

1.1.
Contrataçãoo de empresa para
p prestar serviços de consuultoria e auditorria tributaria, vissando atuar no setor tributárioo
deste município, com
m o objetivo de melhorias naa arrecadação tributária do município,
m
bem
m como promover ações quee
tornem
m o setor tributáário mais eficiennte, conforme descrição
d
qualitativa e quantitaativa deste term
mo de referênciaa.

2.

JUSTIFICA
ATIVA

2.1.
Hodiernameente, não bastaa a atuação do gestor dentro da legalidade, sendo que devve haver uma LEGITIMIDADE
L
E
da atuuação do poderr público, ou seeja, além da leegalidade, a atuuação deve seer econômica e eficiente, atinggindo o melhorr
resultaado com o menor custo possívvel.
E para tannto é necessáário um assesssoramento técnnico e capacittado para idenntificar desconformidades noo
2.2.
ministrativas e financeiras,
f
com
m orientação paara ajustes dass rotinas e implementação dee
desenvolvimento de atividades adm
novas rotinas que sejjam adequadass para uma maior eficiência daa gestão públicaa.
2.3.
A atual adm
ministração preoocupada com a crescente dem
manda pela poppulação de Dom
m Macedo Cossta por serviçoss
públicoos nas diversass áreas aliadass com aumentoo das despesass e o fraco desempenho da arrecadação tribbutaria tanto noo
que diz respeito às trransferências constitucionais
c
quanto nas renndas locais, tem
m intensificado medidas para incrementar ass
rendass locais e das transferências constitucionais,
c
no caso em teela o Imposto Teerritorial Rural e o ICMS, IPTU
U, entre outras..
No toccante ao incremento das renndas locais, enntende se que a efetiva arreccadação consisste em atualizaar a legislaçãoo
tributáária, promover a elaboração ou
o atualização do cadastro fiscal,
f
implantar um sistema de processamento de dadoss
precisoo para a emisssão de informaações, controlee da arrecadaçção e da fiscaliização; treinam
mento de pessooal da área dee
fiscalizzação e arrecaadação tributária, lançamentoo dos tributos, cobrança dos tributos, homoologação de lançamentos viaa
fiscalizzação tributáriaa, instituição do contencioso addministrativo-triibutário, inscrição de débitos eem dívida ativa e cobrança dee
créditoos tributários no
n âmbito adm
ministrativo ou judicial. Nestee contexto, de queda na arrrecadação e o aumento dass
despesas não pode o Gestor Públicco deixar de coobrar os tributoss de competênccia municipal, aalém das sançõões que poderáá
impedir o ente público de receber as transferênncias voluntariaas pelos Goveernos Federal e Estadual, im
mpedimento dee
contraatação de operrações de crédditos entre outtras. Quase seempre a buscaa no incremennto das rendass locais e dass
transfeerências constittucionais (ITR e ICMS) sofre uma
u serie empecilhos, em razzão do grau de complexidade e pela falta dee
mão de obra qualificaada e especializzada, que na maioria
m
das vezees não disponívvel na estruturaa administrativaa do ente, comoo
é o caaso especifico do
d Município dee Dom Macedoo Costa. Nesse sentido deve buscar
b
o increm
mento das receeitas própria doo
IPTU, ITR e ICMS mediante
m
a conntratação de seerviços de asseessoria e consuultoria técnica especializada aos servidoress
públicoos municipais responsáveis pela fiscalizaçção para que estes no usoo de suas atribuições possaam melhorar e
increm
mentar as rendaas locais e as reeceitas transferridas do IPTU, ITR e ICMS.

3.

DESCRIÇÃ
ÃO DO SERVIÇ
ÇO.

3.1.
Trata-se dee serviços de consultoria e auuditoria tributaria, visando atuaar no setor tribuutário deste muunicípio, com o
objetivvo de melhoriass na arrecadaçãão tributária doo município, bem
m como promovver ações que tornem o setorr tributário maiss
eficiennte, os quais seerão desenvolviddos mediante as
a seguintes açções:
3.1.1. Analises e estudos detallhados atravéss de pesquisass qualitativas que
q servirão dde base para diagnósticos e
orientaações do planejjamento eficiennte de gestão trributaria;
3.1.2. Realizar o estudo da folhha e monitorar as frequênciass dos servidorees auxiliando o setor de tribuutos quanto aoo
fecham
mento das receeitas recolhidas pelo setor, bem
b
como suppervisionar de forma
f
continuaa e adequada para o melhorr
andam
mento da máquiina púbica;
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3.1.3. Disponibilizzar um profissioonal técnico esspecializado in loco, durante dois dias na ssemana, para desenvolver
d
oss
trabalhhos dispostos no
n objeto dessaa contratação.
3.1.4. Assessoria e execução de
d projetos tribbutários, para aperfeiçoamento no setor, e viabilidade daas finanças dee
acordoo com equilíbrioo financeiro e fisscal do Municíppio;

4.

DA PROPO
OSTA

4.1.
Quando daa formulação da proposta, o proponente deeverá levar em conta todos oos custos neceessários para o
atendimento das exiggências e deverres anexos estaabelecidos nestte termo de refeerência e no eddital.
ITEM

01

DESCRIÇÃ
ÃO DO SERVIÇ
ÇO
Contrataçãão de empressa para prestaar
serviços de consultoriia e auditoriia
tributaria, visando atuuar no setoor
tributário deste
d
municípioo, com o objetivvo
de melhorrias na arrecaadação tributáriia
do municíppio, bem como promover açõees
que torneem o setor tributário mais
eficiente

U.F

QUANT

MENSAL

12

PREÇO MENSAL

PR
REÇO ANUAL

4.2.
Os valores estimados parra contratação constam nos autos
a
do Proceesso Administraativo e foram decorrentes
d
dee
levantaamentos realizaados pelo setorr de compras daa municipalidadde.

5.

DO RECEB
BIMENTO DOS
S SERVIÇOS

5.1.

Os serviçoss serão RECEB
BIDOS:

5.1.1. PROVISOR
RIAMENTE: apóós a execução de mensal indicada neste terrmo de referênccia para fins dee verificação dee
especiificações, qualiddade, e conform
midade com outros elementoss constantes deste termo de reeferência.
5.1.2. DEFINITIVA
AMENTE: apóss recebimento provisório, serrá realizada conferência dos serviços e senndo aprovados,,
e
o receebimento definitivo, que ocorreerá no prazo mááximo de 15 diaas contados do recebimento prrovisório.
será efetivado

6.

OBRIGAÇÕ
ÕES DA CONT
TRATADA

6.1.
Além das obrigações
o
decoorrentes da lei, deste edital, e das especificaçções do termo de referência, são
s obrigaçõess
da Contratada:
6.2.
Prestar os serviços solicitados nos teermos exigidos no edital, termo
t
de refeerência e dem
mais condiçõess
estabeelecidas na legislação e regulaamentações.
6.3.

Prestar os serviços
s
em conformidade com
m o termo de reeferência e norm
mas técnicas peertinentes.

6.4.
Disponibilizzar número conntato direto atraavés de telefone, email e disppositivos de meensagens instanntâneas para o
esclareecimento de dúúvidas e orientaações.
6.5.
Responder as dúvidas e solicitações
s
enccaminhadas em
m até 48 horas, sempre expliccitando as norm
mas técnicas dee
mentação para a solução aponntada.
fundam
Substituir, por determinaação da adminnistração, quaalquer prestadoor envolvido ccom os serviçços que tenhaa
6.6.
compoortamento inadeequado ao interresse público.
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6.7.
Realizar, peelos responsávveis técnico, aoo menos 08 visiitas por mês aoo município, seendo estas com
m no mínimo 088
(oito) horas
h
de duraçãão;
6.8.

Realizar noo mínimo 01 um
ma reunião mensal de orientaçãão, capacitaçãoo e de avaliação no município;

6.9.
Elaborar dee relatório de geestão, apontanddo inconformidaades das rotinaas utilizadas e ssugerindo açõees efetivas paraa
correçção das mesmaas, facilitando a implementaçãoo eficaz de um Planejamento Estratégico
E
Municipal.
6.10.

Não transfeerir a outrem a execução
e
do obbjeto licitado seem prévia e exppressa anuênciaa do contratantee.

6.11. Manter, duurante a execuução do contraato, todas as condições de habilitação e qualificação exxigidas para a
contraatação.
6.12. Assumir integral responsaabilidade por daanos eventualmente causados à contratante oou a terceiros, decorrentes dee
sua cuulpa, dolo ou inneficiência na execução
e
do obbjeto da presennte licitação, issentando, assim
m, a contratantee de quaisquerr
reclam
mações que posssam surgir connsequentementte ao contrato, obrigando-se, outrossim, a reeparar os danoss causados, ouu
ressarrcir as despesass deles resultanntes.
6.13.

Comunicar à contratante qualquer
q
anorm
malidade que intterfira no bom andamento
a
a daa execução doss serviços

6.14.

Reconheceer os direitos daa administração em caso de reescisão contratuual.

7.

DISPOSIÇÕ
ÕES GERAIS

7.1.
Em nenhum
ma hipótese e por
p quaisquer motivos
m
a contraatada poderá suspender a exeecução dos serrviços, salvo noo
caso de
d atrasos nos pagamentoss dos serviços já executadoss forem superriores a 90 diaas, sendo quee, em caso dee
calamiidade pública fica afastada a ressalva.
r
Nenhum paagamento será efetuado à contratada enquaanto pendente de liquidação qqualquer obrigaação financeiraa
7.2.
que lhhe for imposta, em virtude de
d penalidade ou inadimplênncia, a qual pooderá ser com
mpensada com o pagamentoo
pendeente, sem que isso gere direito a acréscimoos de qualquer natureza ou mesmo direitoo de suspensãoo dos serviçoss
referiddos no parágraffo anterior.
Jamill e Pereira Santtos
A
Sec. Administração
, Planejamentoo e Finanças
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ANEXO II - MODELO
M
DE PROPOSTA
P
PR
REÇOS
PROP
PONENTE (RAZ
ZÃO SOCIAL):
END. COMERCIAL:
C
UF:
CEP:
FONE/FA
AX:
CONTTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALID
DADE DA PROP
POSTA:
REPRESEN
NTANTE LEGALL:
DADO
OS BANCÁRIOS
S:
OBJET
TO:CONTRATA
AÇÃO DE EMPRESA
E
PA
ARA PRESTAR SERVIÇOS
S DE CONSULTORIA E AUDITORIA
TRIBU
UTARIA, VISAN
NDO ATUAR NO
O SETOR TRIB
BUTÁRIO.
PROPOSTA DE
E PREÇOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃ
ÃO DO SERVIÇ
ÇOS

UND

QUANT

01

Contrataçãoo de empresaa para prestaar serviços de
consultoria e auditoria tribbutaria, visandoo atuar no setoor
tributário deeste município, com o objetivvo de melhoriaas
na arrecadação tributáriaa do municíppio, bem como
promover ações
a
que torrnem o setor tributário maiis
eficiente

MENSAL

12

PREÇO
MENSAL
E
ESTIMADO

PREÇO
P
ANUAL
ESTIMADA

d
neceessárias para a prestação doo objeto destaa
Declarramos, que noo preço ofertaddo estão inclussas todas as despesas
cotaçãão, sendo de nossa
n
exclusivva responsabiliddade as despeesas como: traansporte, alimeentação, provenntos, encargoss
sociaiss, impostos, taaxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscaiss, parafiscais, seguros e dem
mais despesass
inerentes, estando o preço ofertaddo correspondeendo, rigorosam
mente, com às especificaçõess do objeto licitado, estamoss
r
d
devidas
a erross nessa avaliaçãão, para efeito de solicitar revvisão de preçoss
ciente de que não caabe quaisquer reivindicações
por reccolhimentos deeterminados pela autoridade coompetente.
Por essta proposta, ainda, declaramoos inteira subm
missão aos precceitos legais em
m vigor, especiaalmente aos daa Lei Federal nºº
14.1333/2021, e às clááusulas e condiições constantees do Termo dee Referência annexo.
RESPONSÁVEL LEG
GAL DA LICITA
ANTE
____________________, _____/_____/____ _______________________________________________________
LOCA
AL
DAT
TA
ASSIN
NATURA E CAR
RIMBO COM CNPJ E CPF DO
O REPRESENT
TANTE
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Anexo III
I
MOD
DELO DE DECLLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
A DE MENOR

p
da lei, em
m atendimento ao quanto prevvisto no inciso XXXIII
X
do art. 7ºº da Constituiçãão Federal,
Declarramos, sob as penas
para os
o fins do dispossto no inciso V do art. 27 da Lei
L Federal nº 8.666/93,
8
que não empregam
mos menor de 18 anos em
trabalhho noturno, perrigoso ou insaluubre,
(
(

) nem menoor de 16 anos.
) nem menoor de 16 anos, salvo
s
na condiçção de aprendizz, a partir de 144 anos.

Local, Data.

PJ
Razãoo Social CNP
(nomee, carimbo e asssinatura do representante legaal da empresa)..
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