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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 

1. OBJETO / JUSTIFICATIVA 
O presente termo de referência tem por objetivo definir o conjunto de 

elementos que nortearão o procedimento para a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de consultoria tributária na área do ITR. 

 
O objetivo da contratação é a melhoria da arrecadação municipal, visto que há 

a necessidade de aprimoramento da equipe fiscal e ainda, a indicação de novas 
tecnologias, para um melhor desempenho na arrecadação de impostos. 

 
A contratação se justifica por ser serviços especializados não disponíveis na 

Prefeitura e a proeminente necessidade de atualização dos quadros fiscais e também, 
diante da atual conjectura, a obrigatoriedade de majorar a arrecadação para fazer frente 
ao atual aumento de despesas. 
 
2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa a ser contratada para prestação de serviços, deverá indicar 
profissional, que supra a necessidade de treinamento e avaliação do atual quadro 
arrecadatório do Município, corrigindo falhas ora existentes e indicando os procedimentos 
a serem tomados pela administração, para que possa haver um aumento substancial na 
arrecadação do ITR. 
   
3. DO VALOR A SER CONTRATADO 

Segue abaixo demonstrado conforme cotações em anexo 
 

Item Descrição Rezende-Me Aerotri Agro Vida Vlr.Medio 

01 

Contratação De Empresa 
Especializada Em Prestação De 
Consultoria Tributária Na Área 
Do ITR (Imposto Territorial 
Rural) Com a Finalidade De 
Cumprir Convenio Assinado 
Junto à Receita Federal Do 
Brasil, e Ainda Realizar 
Trabalhos Vinculados Ao 
Aumento Da Arrecadação Do 
ITR No Município De 
Juscimeira/MT 

60.000,00 66.000,00 72.000,00 66.000,00 
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4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A contratada prestará serviços de consultoria e assessoria tributária junto a 
secretária de fazenda, com o objetivo de aumentar a arrecadação de impostos que são de 
responsabilidade do Município, quando conveniado com a Receita Federal para o 
recebimento de 100% do Imposto. 

 
- Entregar os serviços propostos no Termo de Referência. 

  
 

- Efetuar todos os pagamentos de salários, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais, inclusive aquelas decorrentes de acidentes, indenizações, 
seguros e quaisquer outras decorrentes de sua condição de empregadora. 
 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, através da Equipe da Secretária 
Municipal de Finanças exercerá a fiscalização sobre os serviços contratados e sobre os 
profissionais a eles vinculadas. 

Ficarão a critério dessa Equipe técnica, a fiscalização, orientação, supervisão e 
instrução para que os serviços contratados sejam executados com eficiência.  

A Prefeitura Municipal fica obrigada a realizar os pagamentos mensais 
decorrentes desta prestação de serviços, mediante a emissão da respectiva Nota Fiscal 
de Serviços emitida pela contratada. 

 
 
6. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Para a composição do preço proposto devem ser considerados todos os custos 
dos serviços, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e 
previdenciárias, incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação dos serviços ora 
licitados. 

O pagamento será feito após a emissão da Nota Fiscal de Serviços, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias úteis. 

 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O profissional alocado pela contratada não terá qualquer vínculo empregatício 
com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, sendo de inteira responsabilidade da 
empresa a ser contratada, recrutá-lo em seu nome e sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade sem qualquer solidariedade da Prefeitura de Juscimeira/MT, inclusive 
em matéria trabalhista. 
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8 . DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

As despesas decorrentes da execução do objeto correrão pelas dotações 
orçamentárias para o exercício de 2018, de acordo com o fornecimento. 

 
02.04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 
02.04.01 – Secretaria De Fazenda e Finanças 
02.04.04.123.0003.2010.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 
051 - Ficha 

 
 
9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

A vigência será a partir de sua assinatura e terá validade de 12 meses, 
podendo ser prorrogado na conformidade da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

A Empresa Licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica, 
descrevendo a prestação de serviços similares ao objeto do presente certame pela 
licitante com a comprovação do desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto ora licitado, fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado em nome da empresa licitante. 

 
Juscimeira,MT., 27 De Dezembro de 2.018. 
 
 
 
 
      José Junior Alves 
Sec. Fazenda e Finanças 

 
 
 
 
 


