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DECLARAÇÃO   DE   PUBLICAÇÃO   DO   PROCESSO   LICITATÓRIO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

Vista Alegre - RS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nr.:  4/2021 - IL

Data do Processo:

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

76/2021

76/2021

17/09/2021

no protocolo desta instituição.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MENSAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 
NA ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO TRIBUTÁRIA DO 
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE / RS.

 2  -  OBJETO DA LICITAÇÃO:

 3  -  ITENS  DO  PROCESSO:

 Item Quantidade Unid. Especificação

 1  -  PARTICIPAÇÃO:

        A presente licitação reger-se-á pelas normas da Lei nº  8.666/93 e suas alterações, podendo participar todas
as pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas no país, desde que satisfaçam as condições deste instrumento.

Vista Alegre,   17   de  Setembro   de   2021.

Declaramos para os fins da Lei Nr. 8.666/93, que foi publicado e afixado no mural oficial desta instituição, 
a partir das ................ horas do dia .........../.........../........., até às ................. horas do dia ............/.........../........... .

-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
FERNANDO BEATTO VIEIRAROSECLEIA ALBARELLO

Presidente da Comissão de LicitaçãoSecretário de Administração
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1 12,000 MÊS 01 – Assessoramento e Consultoria Técnica Especializada na operação e
treinamento técnico para setores de arrecadação, fiscalização tributária e demais
órgãos fazendários na melhoria da arrecadação de ISS em caráter geral e
específico para instituições financeiras, obras e serviços notariais e de registro
público, IPTU, ITBI, ITR e demais tributos bem como análise e orientações
quanto a organização cadastral e Dívida Ativa.
02- Assessoramento e Consultoria Técnica na elaboração de análise da
atualização de lei, estudo de impacto econômico e financeiro e regulamentação
do Código Tributário Municipal, tendo em vista a necessidade de sua atualização
técnica, em consonância com as demais legislações que versem sobre obras e
posturas.
03- Assessoramento no controle e revisão cadastral com a compilação de dados
e formação de nova planta genérica de valores para fins de revisão do IPTU,
bem como o treinamento dos fiscais e demais servidores envolvidos na área.
04- Assessoramento e treinamento fiscal específico nas áreas do ISS na
recuperação de créditos e na condução de procedimentos e processos fiscais
com o fornecimento de pareceres e treinamento especializado aos fiscais
tributários e demais envolvidos na área com uso de ferramentas tecnológicas.
05 – Assessoramento na prática de retenções tributárias de ISS evitando a
renúncia e também a tributação em demasia evitando ainda riscos de devoluções
de receitas.
06 - Assessoria e consultoria na orientação para o controle necessários de
responsabilidade e competência do município diante do Simples Nacional,
aplicável às Microempresas - ME, às Empresas de Pequeno Porte - EPP e ao
Microempreendedor Individual - MEI, de que trata a Lei Complementar nº
123/2006 e suas alterações para a competente declaração e arrecadação.
07 – Revisão de leis de Obras e Posturas contemplando o estudo para criação
de Plano Diretor do Município.
08 – Curso EAD de formação tributária fiscal para a equipe da administração
tributária em plataforma própria podendo atender até 4 servidores com até
240h/a de curso.
09 – Assessoria e Consultoria técnica na área da administração pública na área
de compras e licitações, objetivando a organização e implantação da nova lei de
licitações (14.133/2021), bem como permanente orientações quanto aos
procedimentos a serem implantados.
10 – Assessoramento quanto a normatização, legalidade, implantação e
acompanhamento de Processos Administrativos fiscais, disciplinares e especiais
da administração no que concerne inclusive as licitações públicas.
11 – Instrução processual interna quanto a análise do Processo de Dívida Ativa,
análise de prescrições existentes e consequente avaliação para expurgo dos
valores prescritos.

Vista Alegre,   17   de  Setembro   de   2021.

Declaramos para os fins da Lei Nr. 8.666/93, que foi publicado e afixado no mural oficial desta instituição, 
a partir das ................ horas do dia .........../.........../........., até às ................. horas do dia ............/.........../........... .

-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
FERNANDO BEATTO VIEIRAROSECLEIA ALBARELLO

Presidente da Comissão de LicitaçãoSecretário de Administração



92.403.583/0001-10

-

CNPJ:

C.E.P.:

DECLARAÇÃO   DE   PUBLICAÇÃO   DO   PROCESSO   LICITATÓRIO

Folha:  3/3

98415-000

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

Vista Alegre - RS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nr.:  4/2021 - IL

Data do Processo:

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

76/2021

76/2021

17/09/2021

 Item Quantidade Unid. Especificação

Vista Alegre,   17   de  Setembro   de   2021.

Declaramos para os fins da Lei Nr. 8.666/93, que foi publicado e afixado no mural oficial desta instituição, 
a partir das ................ horas do dia .........../.........../........., até às ................. horas do dia ............/.........../........... .

-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
FERNANDO BEATTO VIEIRAROSECLEIA ALBARELLO

Presidente da Comissão de LicitaçãoSecretário de Administração


