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Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade Marca/ModeloÍtem

00001 - G  L  O  B  A  L

Código

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA A FAZENDA PÚBLICA TRIBUTÁRIA
MUNICIPAL
- Assessoria e consultoria aos servidores
municipais, inclusive à Procuradoria Municipal para
elaboração/revisão do Código Tributário Municipal;
- Assessoria e consultoria aos servidores
municipais, inclusive à Procuradoria Municipal para
elaboração/revisão do Projeto de Lei que Instituirá a
Planta Genérica de Valores;
- Capacitações em Fiscalização das Instituições
Financeiras;
- Capacitações em Fiscalização Simples Nacional;
- Capacitações em Fiscalização Cartórios em relação
ao ISSQN;
- Capacitações em Fiscalização Construção Civil em
relação ao ISSQN;
- Capacitações em Legislação Tributária em relação
ao ISSQN;
- Acompanhamento e orientação para cumprimento
do Plano de Ações junto ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, exclusivamente na área
Tributária;
- Suporte profissional e apoio técnico junto à divisão
de tributos municipal na retomada procedimental e
levantamentos dos valores passíveis de incremento
das rendas locais;
- Suporte aos servidores nas dúvidas de
contribuintes sobre a tributação municipal, consultas
e defesas administrativas tributárias;
- Suporte profissional na execução dos atos de
análise normativa e de documentos dos
contribuintes, em questões de inadimplemento do
tributo, na fiscalização e no lançamento do crédito
tributário;
- Suporte profissional aos agentes municipais
envolvidos com a fiscalização tributária objetivando
promover a identificação do ISSQN decorrente da
prestação de serviços por instituições financeiras no
território municipal, sem o respectivo e devido
pagamento do ISSQN;
4.13 - Coleta e análise da legislação tributária vigente
no Município nos últimos 05 (cinco) anos para
construção dos parâmetros tributários;
- Auxílio na elaboração e desenvolvimento de
intimação/notificação dos estabelecimentos
/contribuintes para apresentação de documentos e
posterior processamento das informações;
- Suporte profissional e apoio administrativo às
atividades de fiscalização tributária com foco em
providências corretivas para melhorar e incrementar
as rendas locais;
- Orientação na elaboração de estudos tributários,
pareceres e notas técnicas;
- Suporte profissional durante a vigência do contrato
junto ao setor de Tributos, com a finalidade orientar
este departamento no tocante a arrecadação de
tributos de competência municipal;
- Suporte profissional sobre a gestão da dívida ativa
tributária municipal;
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- Suporte profissional junto ao departamento de
Fiscalização Municipal, acerca da elaboração dos
procedimentos administrativos fiscais e demais
lançamentos tributários;
- Suporte técnico profissional ao Gestor da Pasta
para as tomadas de decisões quanto a área da
Receita Municipal;
- Para execução dos serviços, a contratada deverá
possuir em sua equipe técnica no mínimo 02 (dois)
profissionais de nível superior, com graduação em
Direito, com registro regular na Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, para efetuar a
prestação dos serviços durante todo o período
contratado, só havendo a substituição dos mesmos
mediante solicitação justificada e autorização
expressa da contratante.
- Dos profissionais acima mencionados, no mínimo 01
(um) deverá possuir especialização em Direito
Tributário Municipal.

Total do Lote 87.999,960

Total Geral do(s) Lote(s) 87.999,960
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