
Data: 12/11/2015 15:31:40
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO I - CONVITE 001-2015 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

UF:
Município:
Entidade:

MG
PIMENTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Número do Processo:

Data: Tipo de Apuração:12/11/2015

Modalidade:

Inciso:

Convite Sequencial:

Comissão de Licitação:

Entrega: 27/11/2015 15:00:00

DECRETO 1493/2015 - COMISSÃO PERMANENTE DE 

Abertura: 27/11/2015 15:00:00 Proposta: 27/11/2015 15:00:00

000001

Menor Preço - Item

000058/2015

Finalidade:02.0001 - Secretaria de Administração e Planejamento.

Objeto: Serviços de Terceiros.

Item Código Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade

00001 018813 Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica. Sv. 1.0000C

Especificação: - Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica para a recuperação de créditos tributários e contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas 
trabalhistas indenizatórias da folha de pagamento do município.

- Prestação de serviços para adequação do RAT e FAP devidos pelo município ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social. 

Descrição dos serviços: 

Os serviços a serem executados compreendem: 

1 - a análise das verbas trabalhistas pagas na folha de pagamento aos servidores municipais, contratados, comissionados e efetivos, filiados ao RGP - Regime 
Geral de Previdência;

2 - a análise das verbas que não incidem contribuições previdenciárias com emissão de parecer, ingresso com processo administrativo e acompanhamento do 
mesmo até decisão final na esfera administrativa;

3 - defesa junto à DRJ - Delegacia Regional de Julgamento, Conselho de Contribuintes e Câmara Superior do Conselho dos Contribuintes e patrocínio de Ação 
Judicial visando a defesa dos interesses do município no que se refere a não incidência de contribuições previdenciárias em verbas trabalhistas cuja natureza 
seja indenizatória na folha de pagamento. 

4 - a análise para redução do RAT e FAP do município, compreendendo a emissão de parecer, patrocínio de processo administrativo e judicial, visando a defesa 
dos interesses do município no que se refere a correta apuração do RAT e FAP, devidos pelo município, até julgamento definitivo. 

5 - orientação no que se refere a retificação de SEFIP, visando adequar a conta corrente do município tendo em vista a realidade apurada, em cumprimento ao 
disposto na Instrução Normativa 971/2009 da RFB e Lei 8.212/91, com o objetivo de assegurar a correta aplicação das exigências legais a fim de evitar 
autuações fiscais.

Observações:Contratação de serviços advocatícios visando a defesa dos interesses do município de Pimenta/MG no que se refere à recuperação de créditos 
tributários "contribuições previdenciárias" incidentes sobre verbas indenizatórias e cobrança do RAT - Seguro de Acidente de Trabalho e do FAP - Fator 
de Aposentadoria, inclusive com patrocínio de ação judicial.
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Data: 12/11/2015 15:31:40
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO I - CONVITE 001-2015 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

UF:
Município:
Entidade:

MG
PIMENTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Número do Processo:

Data: Tipo de Apuração:12/11/2015

Modalidade:

Inciso:

Convite Sequencial:

Comissão de Licitação:

Entrega: 27/11/2015 15:00:00

DECRETO 1493/2015 - COMISSÃO PERMANENTE DE 

Abertura: 27/11/2015 15:00:00 Proposta: 27/11/2015 15:00:00

000001

Menor Preço - Item

000058/2015

Finalidade:02.0001 - Secretaria de Administração e Planejamento.

Objeto: Serviços de Terceiros.

Para elaboração da proposta, deve ser considerado o valor de R$673.733,38 como direito à compensação.
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