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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

Contratação de empresa especializada na realização de auditorias 

operacionais para, em apoio à Administração Municipal, diagnosticar e 

qualificar incorreções em desfavor do Município de Santa Rita do 

Ituêto, formular e prestar apoio aos órgãos competentes nos 

procedimentos para recuperação/compensação de créditos 

previdenciários, fiscais federais (PASEP) e tributários, apresentando 

sugestões para instrução de peticionamentos administrativos ou 

judiciais, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência.  

 

2 – OBJETIVO 

Diante da conjuntura atual que aponta uma situação de crise com 

potencial de diminuição das atividades econômicas e consequente 

diminuição da arrecadação impactando diretamente nos orçamentos do 

Município, o objeto da presente licitação visa de certa forma diminuir 

este impacto, buscando novas fontes de receitas para o Município. 

 

3 - DA JUSTIFICATIVA 

O presente objeto justifica-se pela: 

Inexistência de profissionais especializados para desenvolver os 

referidos trabalhos no quadro técnico da Administração Municipal. 

 

Com a demanda de serviços jurídicos acima do esperado e, ainda, o 

Departamento Contábil da Prefeitura Municipal encontra-se com grande 

demanda de serviços em face as fiscalizações promovidas pelos Órgãos 

Externos, não sendo viável, neste momento a ampliação do quadro de 

servidores em face ao cumprimento do gasto constitucional com pessoal. 

 

Nesta toada, não havendo outra alternativa, obrigando que a 

Administração efetue contratação de serviços especializados para o 

levantamento da realidade em decorrência de arrecadação superior ao 

estabelecido na Legislação Federal pela União. 

 

4 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

4.1. QUANTO AOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS: 

4.1.1. Adequação e recuperação tributária especificamente a 

contribuição de Risco Ambiental no Trabalho – RAT e verbas 

indenizatórias. Tem por objetivo ainda a confecção e embasamento legal 

de laudos e pareceres técnicos de segurança do trabalho e 

acompanhamento no objetivo de emissão de planilhas, organograma mensal 

para comprovação de atividade econômica preponderante nos últimos 05 

(cinco) anos, retificação e reenvio dos documentos exigidos nos termos 

da IN/RFB 971/2009, artigo 72, §1º, incisos I e II, alínea “c”, Lei 

Federal nº. 8.212/91, artigo 22, incisos I e II e SEFIP – Sistema 

Empresa de Recolhimento de FGTS e Informação a Previdência Social para 

habilitar o Município junto à Receita Federal do Brasil a requerer a 

revisão de grau de risco, reenquadramento pela preponderância, 

compensação dos pagamentos efetuados indevidamente ou a maior, que o 

município tem direito, da contribuição previdenciária, denominada RAT 

– Riscos Ambientais no Trabalho, do grau da incidência de incapacidade 

laborativa dos riscos ambientais no trabalho a ser efetuado 

administrativamente. 
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4.1.2. Apuração das verbas não incorporáveis aos proventos de 

aposentadoria e que não incida contribuição previdenciária, nos termos 

do §1º do art. 4º da lei federal 10.887/04 e recurso extraordinário 

593068 do STF; 

 

4.1.3. Individualização dos valores apurados, listando servidores 

sobre os quais suas verbas incidiram a contribuição previdenciária 

indevida; a apuração dos valores que tenham sido confessados e 

parcelados junto a SRF/MF nos últimos 60 (sessenta) meses; 

 

4.1.4. A retificação das GFIP’S anteriormente transmitidas, excluindo-

se as verbas sobre as quais não se incidem contribuição 

previdenciária; 

 

4.1.5. A formalização da declaração de compensação/restituição, por 

meio do perd/comp, nos termos da IN/SRF1717/17; 

 

4.1.6. Acompanhamento do processamento da compensação/restituição 

previdenciária nas competências vincendas, individualizando por fonte 

de recurso. 

 

4.1.7. Encaminhamento de relatório mensal contendo todos os serviços 

realizados, período de compensação e indicadores de correção 

utilizados. 

 

4.2 – QUANTO AOS CRÉDITOS FISCAIS FEDERAIS: 

4.2.1. Emissão de Ofício, a SRFB, quanto ao período a ser apurado no 

tocante aos recolhimentos do PASEP realizados pelo Município; 

4.2.2. Obtenção Procuração Eletrônica do Contribuinte; 

4.2.3. Obtenção de extratos de recolhimentos ao PASEP junto a SRFB; 

4.2.4. Auditoria especializada no Sistema de Ingresso de Receitas; 

4.2.5. Auditoria técnica na conta de “Contribuição ao Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP”; 

4.2.6. Análise da observância quanto ao contido na Solução de Consulta 

COSIT 278/2017; 

4.2.7. Conferência e revisão de Parcelamentos existentes e solicitação 

de Revisão de Dívida, quanto a PASEP; 

4.2.8. Composição de planilhas com vista à apuração de prováveis 

divergências nos valores recolhidos; 

4.2.9. Emissão de Relatório circunstanciado; 

4.2.10. Acompanhamento mensal e correção das compensações; 

4.2.11. Assessoramento quanto a possíveis Notificações, da SRFB, 

referente às compensações realizadas; 

4.2.12. Emissão de Declaração de compensações conforme Anexo VII da 

SRFB;  

4.2.13. Emissão de Relatório Final; 

4.2.14. Acompanhamento dos valores levantados para a

 compensação/restituição e acompanhamento das diligências da 

Receita Federal do Brasil durante todo o processo; 

4.2.15. Homologação da compensação do crédito pela secretaria da 

receita federal, nos termos da instrução normativa 1717. 

 

4.3 – QUANTO AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS: 
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4.3.1 Apuração dos valores recolhidos a menor por empresas, na área 

limítrofe do município, a título de ISSQN, quanto a execução de 

serviços de manutenção de rodovias para o DNIT e DERMG. 

4.3.2 Formalização do devido e necessário processo tributário 

administrativo, com julgamento de todos os recursos disponíveis e 

dispostos no Código Tributário Municipal; 

4.3.3 Efetivação dos créditos nos cofres do Município, com a 

formalização de termo de acordo e emissão de CDA. 

4.3.4 Certidão de dívida ativa, com posterior propositura de execução 

fiscal, por intermédio da procuradoria municipal. 

 

4.4 - APURAÇÃO DE TRIBUTO DEVIDO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A 

TÍTULO DE ISSQN QUANTO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DECORRER 

DOS ÚLTIMOS 05 ANOS. 

 

4.4.1 - Levantamento de ISSQN devidos pelas Instituições Financeiras, 

com disponibilização de aplicativo de informática que permita que os 

contribuintes possam informar a base de cálculo utilizada para o 

cômputo do valor recolhido no decorrer dos últimos 60 (sessenta) 

meses. 

4.4.2 - Apoio técnico na elaboração da legislação que institua a nível 

municipal a obrigação acessória a ser cumprida pelas instituições 

financeiras e atualização do CTM, dentro dos Padrões ABRASF destinado 

ao DES-IF, caso necessário; 

4.4.3 - Apuração dos valores recolhidos, atualização dos mesmos e 

confronto com os valores apurados pela nova sistemática com a 

atualização do crédito apurado; 

4.4.4 - Assessoramento na Formalização do devido e necessário processo 

tributário administrativo, com apoio no julgamento de todos os 

recursos disponíveis e dispostos no Código Tributário Municipal, 

na elaboração de Minutas de Pareceres e Despachos Internos.  

4.4.5 - Efetivação dos créditos nos cofres do Município, com a 

formalização de termo de acordo e emissão de CDA; 

4.4.6 - Suporte técnico quanto a emissão da Certidão de Dívida Ativa, 

com posterior propositura de execução fiscal, em conjunto/apoio a 

Procuradoria Municipal. 

 

4.5 - APURAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL FEDERAL ADVINDO DE RECOLHIMENTO A 

MAIOR PROVINDO DA INCORRETA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO 

PIS/COFINS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

4.5.1 - Localização nos arquivos contábeis da entidade ou da 

concessionária de energia elétrica e Levantamento das faturas de 

energia elétrica dos últimos 60 meses; 

4.5.2 - Auditagem e atualização nos valores recolhidos de forma direta 

e indireta; 

4.5.3 - Elaboração e Edição de Laudo Contábil, visando subsidiar ação 

judicial de Restituição de Crédito; 

4.5.4 - Em conjunto/apoio com a Procuradoria Municipal, ingresso da 

devida e necessária Ação Judicial de Restituição de Crédito Fiscal. 
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5 - VALOR ESTIMADO DE RECUPERAÇÃO E VALOR PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS: 

 

Item Objeto 
Valor estimado de 

recuperação 

Valor a ser 

cobrado pela 

prestação dos 

serviços 

01 

Prestação de serviços para 

realização de auditorias 

operacionais para, em apoio à 

Administração Municipal, 

diagnosticar e qualificar 

incorreções em desfavor do 

Município de Santa Rita do 

Ituêto, formular e prestar 

apoio aos órgãos competentes 

nos procedimentos para 

recuperação/compensação de 

créditos previdenciários, 

fiscais federais (PASEP) e 

tributários, apresentando 

sugestões para instrução de 

peticionamentos administrativos 

ou judiciais, tendo sido pré 

apurado, sem comprovação 

cientifica a possibilidade de 

recuperação e apuração na monta 

de R$: 1.480.000,00 

R$ 1.480.000,00 

 

 

 

 

 

 

TETO MÁXIMO DA 

PROPOSTA 

R$ 207.200,00, 

PROPORCIONAL A NO 

MÁXIMO 14% 

 

6 – DO VALOR, PAGAMENTO E PRAZO DO CONTRATO 

6.1. Os trabalhos serão desenvolvidos durante a vigência contratual. 

6.2. A empresa contratada receberá pelos serviços prestados na mesma 

proporção dos valores dos créditos recuperados e/ou compensados aos 

cofres públicos municipais. A cada parcela recebida e ou/compensada, a 

empresa contratada receberá o valor proporcional, resultante da 

conjugação do valor estimado de recuperação e do valor adjudicado à 

empresa. 

 

6.3. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses.  

 

7 – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

7.1. Compete à Licitante Contratada a Execução dos Serviços 

Preliminares e Pertinentes ao cumprimento do objeto, sendo que as 

atividades deverão ser realizadas dentro das repartições da Prefeitura 

Municipal, mediante disponibilização por esta de todos os arquivos 

necessários para o desenvolvimento dos trabalhos, não sendo permitida a 

retirada de qualquer arquivo ou documento, bem como a prefeitura 

municipal não cederá qualquer senha ou chave de acesso de seus sistemas 

e todo o trabalho será monitorado por servidor público designado para 

este fim e que ao final deverá emitir termo de atendimento. 

7.2. A licitante contratada deverá ficar disponível ainda para 

esclarecimentos de dúvidas a qualquer momento através de e-mail, 

telefone e/ou conexão remota. 

7.3. Os serviços deverão ser executados obedecendo pelo menos as 

seguintes etapas: 

7.3.1. Conferência da Conta Corrente de recolhimentos das 

contribuições previdenciárias e fiscais federais que a prefeitura 
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possui junto a Delegacia da Receita Federal do Brasil, em confronto 

como os dados obtidos em apuração; 

7.3.2. Elaboração do relatório de divergências; 

7.3.3. Elaboração de manuais de procedimentos na adequação dos 

sistemas de processamento de dados com a legislação aplicável ao 

setor; 

7.3.4. Análise das folhas de pagamentos com os valores recolhidos de 

contribuições previdenciárias, trabalhistas e fiscais federais, com as 

legislações aplicáveis; 

7.3.5. Conferência dos cálculos e valores de guias chanceladas; 

7.3.6. Apresentação de relatórios e diagnósticos que demonstrem os 

resultados do andamento dos trabalhos pactuados. 

 

8 - OUTROS SERVIÇOS: 

8.1. Transporte, alimentação, hospedagem e outras despesas que se 

fizerem necessários a perfeita execução dos serviços, não serão 

fornecidos pelo Município de Santa Rita do Ituêto/MG, ficando a cargo 

da empresa contratada. 

 

9 - EXIGÊNCIAS DECORRENTES DA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA CONTRATADA E 

CONFORMIDADE TÉCNICA  

9.1. Todas as atividades propostas serão desenvolvidas por 

profissional especializado, conforme as praxes legais exigidas, com 

equipamentos e objetos de uso pessoal próprios, sendo estes 

necessários à prestação dos serviços. O contratado (a) deverá ficar 

disponível para esclarecer quaisquer dúvidas do Município com relação 

aos serviços prestados. 

9.2. A empresa a ser contratada deverá apresentar a documentação 

especificada no edital, bem como, ainda, manter sua regularidade 

durante o prazo de vigência do contrato.  

 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO/MG. 

10.1. Efetuar pagamento a empresa contratada no prazo e forma 

estipulados, mediante a apresentação da nota fiscal do serviço, de 

conformidade com as autorizações expedidas pelo Executivo Municipal. 

10.2. Fiscalizar a correta execução do contrato, por intermédio do 

Departamento de Administração.  

 

11 – DA DOTAÇAÕ ORÇÃMENTÁRIA 

11.1. As despesas do contrato ocorrerão à conta da seguinte dotação 

orçamentária própria: 20201.0412222012.210.33903900000 Ficha 36 Fonte 

100. 

 

Santa Rita do Ituêto/MG, 01 de junho de 2021. 

 

 

 

FELIPE DELANO REPOSSI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 


