
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
 

 
1 

 

CONSULTA DE PREÇOS – PESQUISA 

 

 

 

EMPRESAS:  

 
Marreiro Consultoria Contábil Ltda – ME, CNPJ nº 07.668.317/0001-40 
CONSELHARIA, DE COMERCIO EXTERIOR DO BRASIL,    Cnpj nº 00.288.493/0001-07 

FISCON – CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, CNPJ º 11.847.053/0001-69 





AUDITORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

Tv. Lomas Valentinas, nº 2625, Bairro: Marco, CEP: 66.093-677. Tel: (91) 3087-9402 / 99349-1583 
Belém – Pará – Brasil 

E-mail: conamex@conamex.com.br / Site: www.conamex.com.br 

1 

 

 

Belém (PA), 08 de Abril de 2019. 
 
 

À 

Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras (PA) 

Santa Maria das Barreiras – PARÁ 
 

 
 

Att. Sr. Presidente da CPL 

 
 

Senhor Presidente, 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO DE AUDITORIA/CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 
 

 
 

1. FINALIDADE 

 

O proponente se compromete a promover a Contratante os serviços profissionais de 

Auditoria/Consultoria tributária, com vistas à incrementação de procedimentos técnicos, visando 

assegurar a lisura na tomada de informações que contribuem para o recrudescimento da arrecadação 

tributária municipal. 

 
2. OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

 

2.1. A CONTRATADA, que faz parte integrante do presente para os devidos fins de direito, se obriga 

por este instrumento, a prestar a CONTRATANTE, serviços profissionais de auditoria/consultoria 

tributária e medidas práticas com vistas ao recrudescimento da receita própria do Município, 

ITBI, IPTU, ISSQN (cfe. LC 116/2003 e LC 157/2016); 

2.2. O desenvolvimento de estudos e aplicação da hipótese concreta na recuperação de créditos e 

receitas de caráter patrimonial ou tributário, do Município. 

2.3. Redirecionar recursos humanos, através do nivelamento da equipe e adoção de métodos de 

controle padrão e fiscalização na execução dos serviços. 

2.4. Estudo do Cota-Parte do ICMS – escopo dos serviços; 

 Verificar os dados coletados através dos documentos fiscais; 

 Avaliar as situações que podem levar a perdas na participação do V.A; 

 Apurar, avaliar e fiscalizar o que deve ser computado no cálculo do valor adicionado; 

 Fiscalizar os prazos para cumprimento dos dispositivos; 

 Participação nas reuniões do grupo Cota-Parte; 
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 Acompanhar, analisar, orientar, fiscalizar e controlar, de forma ampla, irrestrita e permanente, o 

desenvolvimento das atividades e execução dos serviços, sem prejuízo da fiscalização a ser 

exercida pela outra parte, verificando o atendimento ao Plano de Trabalho e todas as outras 

condições conveniadas; 

 O desenvolvimento de estudos a aplicação da hipótese concreta na recuperação de créditos e 

receitas de caráter patrimonial ou tributário, Município com alocação de programas 

tecnológicos informatizados e recursos humanos especializados; 

 Interpor Recursos de Impugnações Administrativos de 1ª a 2ª Instâncias a Secretaria Estadual 

de Fazenda do Estado do Pará. 

 
2.5. Serviços de apoio à Administração Pública; REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. 

 
2.6. Imediata abertura de procedimentos administrativos perante o Setor de Fiscalização e assuntos 

tributários, para o levantamento de todos os valores incidentes sobre o FATO GERADOR e não 

recolhidos pelos contribuintes, a fim de evitar nulidade no procedimento administrativo, com 

aplicação do CTN, CTM, LEGISLAÇÃO DO ISSQN e SIMPLES NACIONAL. 

 

2.7. Estudos para Operacionalização e gerenciamento do ITR. 

 

2.8. Elaboração de leis para criação/modernização da Procuradoria Fiscal do Município. 

 
 

3. HONORÁRIOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO. 

 

3.1. A Contratante pagará mensalmente a Contratada, pela taxa de administração dos serviços 

contratados o valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) devendo ser depositado na conta 

corrente da empresa: Banco 037, Agência nº 015, C.C nº 312.537-8 em nome de Conselheria de 

Comércio Exterior do Brasil, conforme consignação junto ao Banco do Estado do Pará. 

 

3.2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

A Primeira parcela será paga no ato da assinatura do CONTRATO e as demais até o dia 10 (dez) 

dos meses subsequentes. 

 

As despesas geradas e diretamente ligadas a execução deste trabalho, envolvendo transporte, 

alimentação, estada e suporte, serão de inteira responsabilidade da contratante. 

 

3.3. TAXA DE SUCESSO 

 

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, honorários pela prestação de serviços 

profissionais de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, objeto dos cálculos de todos os 

contribuintes, os quais constituem base dos impostos municipais que serão recuperados no limite 
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imprescritível de 60 (sessenta) meses a contar da assinatura do contrato e, do Estudo do VA e demais 

condicionantes para apuração do ICMS Cota-parte, de acordo com os recursos auferidos ao 

CONTRATANTE e/ou por estes assegurados, recuperados e/ou acrescidos, o que serão denominados 

BENEFÍCIOS atribuindo-se o valor de R$ 15,00 (Quinze Reais) por ponto percentual obtidos(cfe. 

fórmula abaixo) na prestação dos serviços relacionados no Item 2 da Proposta, cujo resultado será 

apurado pela CONTRATADA com base nas informações pelos órgãos competentes, e pagos até 05 

(cinco) dias após a emissão de relatório, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

Fórmula para pagamento de honorários sobre os valores assegurados, recuperados e/ou acrescidos. 

POM = BA/100 

REM = POM x PP 
 

Onde: 

BA = Benefício Auferido 

POM = Pontos Obtidos 

PP = Preço por Ponto 

REM = Remuneração de Êxito de Mérito 

 

 

4. PRAZOS 

4.1. Os serviços serão iniciados um dia após a assinatura do contrato e pagamento da 1ª parcela de 

honorários. 

4.2. A conclusão de todo trabalho, deverá ocorrer até a última instância. 

4.3. O prazo do contrato será de 01 (hum) ano, podendo ser prorrogado; 

Ressaltamos também que todas as informações que obtivermos durante nossos trabalhos, serão 
consideradas estritamente confidenciais. 

 

Agradecemos a confiança demonstrada através da oportunidade que nos foi oferecida para 

apresentação desta proposta, comunicando à V. Sa. que estaremos em condições de iniciar os serviços 

tão logo tenhamos conhecimento de sua aceitação. 

 
Atenciosamente, 

 
Paulo Brito 

CONAMEX 
Dir. Presidente 
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