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ANEXO VI 

MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N°005/2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA - TO 

Proposta que faz a empresa PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA, inscrita 

no CNPJ/MF sob n2  95.867.065/0001-45, estabelecida na Rua 3 de Abril, n.2  62, Centro, 

Araranguá/SC—CEP 88.900-047, em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL 

N 2  005/2021. 

Portanto, oferecemos a esse Orgão o prego a seguir indicado, para a prestação dos 

serviços descritos no Termo de Referência: 

ITEM QTD. UND. DESCRIÇÃO VALOR (%) 

1 I SERV. 

Consultoria e Assessoria Administrativa/Judicial, nos termos da legislação vigente 

para a realização de estudos técnicos e procedimentos administrativose judiciais 

visando a 	recuperação 	de 	verbas 	RPPS, 	verbas 	RGPS 	e/ou 	RAT 	pagas 

indevidamente pela  Camara  Municipal de Araguaina - TO. 

20% 

0 VALOR proposto por esta empresa é de 20% (vinte por cento) sobre o total das 

verbas recuperadas. 

DO OBJETO: Da Avaliação, Levantamento e Compensação: 

a) Analisar se já foi realizada compensação tributária que tenha identidade com o 

objeto deste Termo; 

b) Efetuar pesquisa junto as Diretorias de Recursos Humanos e Finanças da Câmara 

Municipal de Araguaina - TO, para identificar se houve o recolhimento de 
contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas indenizatórias; 

iAvaliar possível redução tributária referente á contribuição denominada  RAT  

Riscos Ambientais do Trabalho); 
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d) Prestar serviços de levantamento dos valores pagos pela Câmara ao INSS e ao 

Instituto Previdenciário Próprio, e, após, atualizá-los; 

e) Apontar os períodos ainda recuperáveis com a devida elaboração técnica de 

cálculo dos dados levantados, detalhando os valores mês a mês com a devida 

correção pelos  indices  oficiais; 

f) Auxiliar a Execução da Compensação mensal no setor competente da Câmara 

Municipal, acessando os respectivos Programas da SEFIP e CONECTIVIDADE 

SOCIAL da Caixa Econômica Federal a fim de informar os valores eventualmente 

compensados e a compensar nas suas respectivas competências, conforme o 

caso; 

Do ingresso das ações judiciais competentes: 

a) Ingressar com as respectivas ações judiciais, no tocante a recuperação de 

contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente sobre verbas 

indenizatórias, a fim de resguardar a Câmara Municipal de Araguaina - TO de 

inconvenientes como a não expedição de CND e garantir a ingresso da receita 

pela não prescrição, a não aplicação dos limitadores impostos; 

b) Já em relação ao  RAT  (Riscos Ambientais do Trabalho), após a avaliação de 

possível redução tributária, ajuizar ações, objetivando a readequagão da aliquota 

praticada pela Câmara de 2%, de acordo com a atividade preponderante 

exercida, e, consequentemente, a restituição do que já foi recolhido 

indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos; 

Dados da empresa: 

a) Razão Social: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA; 

b) Nome Fantasia: PUBLICABR CONSULTORIA; 

c) CNPJ (MF) n2: 95.867.065/0001-45; 

d) Inscrição Estadual n2: sem inscrição; 

e) Endereço: Rua 3 de Abril, n.2  62, Centro 

f) Fone/Fax: (48) 3524-3066; 
g) CEP: 88900-047; e 

/tri,)‘  Cidade: Ararangu6; Estado: Santa Catarina; 

13,nco 237 —  Brad  esco / Agência: 7238 / c/c 76626-7 

Responsável: Nelson Frutuoso da Silva Filho. 

k e-mails:  andrealves8519@gmail.com  / nelsonfsf@gmail.com   
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Dados do responsável para assinatura do contrato e outros: 

Nome: ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES; 

RG n 2: 2000276; 

CPF n°: 005.006.349-98; 

Cargo/Função ocupada: Sócio/Responsável Técnico; 

Fone: (48) 98404-4877;  

E-mail:  andrealves8519@gmail.co;  

Prazo  de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contado da data da entrega de seu 

respectivo envelope. 

Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses. 

Se por motivo de força maior a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade da 

proposta e caso persista o interesse desta Administração, poderá ser solicitada prorrogação 

geral da validade acima referida por igual prazo, no mil-limo. 

Nessa oportunidade, temos a declarar sob as penas da Lei, que no preço proposto, estão 

inclusos todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, 

encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais 

encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto desde 

Edital/Termo de Referência e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse titulo. 

55.867.06510001-471 
	

Araranguá/SC, 29 de Setembro de 2021. 

PUBUCABR CONSULTORIA 
TRIBUTARIA LIDA 
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UBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

CNPJ/MF sob n2  95.867.065/0001-45 

ANDO TEOBALDO BOBA ALVES 
SÓCIO/Responsável Técnico 

CPF n2  578.337.299-49 

RG n 2  2000276 SSP/SC 

  

Nelson Frutuoso da Silva Filho — contato: (48) 98416-0790 —  e-mail:  nelsonfsf@gmail.com  
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ENVELOPE No 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021 

DATA DE ABERTURA: 08/10/2021  

HORÁRIO: 8h:00min 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA. 

CNPJ No 95.867.065/0001-45 

TELEFONE: (48) 3524-3066  
EMAIL:  andrealves85190gmaiLcom e nelsonfsfOgmaiLcom  
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