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TERMO DE CONTRATO N" 003/2020, ENTRE A ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA 
PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTOR IA E 
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/JUDICIAL. PARA A 
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS Tix..Nicos E PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS VISANDO A 
RECUPERAÇÃO DE VERBAS RPPS. VERBAS RGPS E/OU  RAT  
PAGAS INDEVIDAMENTE PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO TOCANTINS. 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do EsTADo DO TOCANTINS. instituiça0 de direito 
público. in,crita no NI inisterio da Fazenda sob o 	25.053.125 0001-00. com  sede na Praça dos Girassóis. 'N. cm 
Palmas. Capital do Estado do Tocantins, note ato representada  pet°  Senhor Deputado Antônio Andrade. Presidente da 
AL 10, conforme Ata de Posse da 9 legislatura publicada no Diario Oficial da Assembleia n 2742 de 05..02 2019. 

CONTRATADA: Pt BLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA pessoaiuridica de direito privado.  corn  
sede na Rua Caetano 1 ommerty. n" 920. Coloninha - Ararangua - SC. inscrita no Ministério da Fazenda sob o n" 
95:867.065/0001-15. por seu Representante Procurador.  sr.  Antenor Pinheiro Queiroz. RG1.4261132 SSILDF. 
CPF087.9i 1.39 I 	tëm justos e certos o presente Contrato. mediante as Clausulas e condições seguintes: 

ronsetrerimstmarmr.ontreolgasiMINNIMINIIMMIS 
1.1. 0  present,:  -Contrato decorre da Adjudiciwito mi forma da Lei n° 10.320. de 17 de julho de 2002. com  aplicaçao 
subsidiaria da Lei n°  11.606,  dc  21  dc  itinho de 1993. tudo constante do processo protocolado nesta Assembleia 
Legislativa. sob o n" 000172 2019. PrCgao Presencial 	0013.21)19, que passam a falcr parte integrante deste 

independente de tran.ci ir,lo 

.VIVVITE,VtlitiMarirj..117,041117117. 

2.1. Constitui objeto do presente, a cuntratacao de empresa especialiiada. para a prestaçâo dos serviços de Consultoria 
e A ssessoria Administrativa.Judieial. no termos da legislavao vigente para a realizavao de estudos tecnicos 
procedimentos administrativos e judiciais visando ti recuperaçao de serbas RPPS. verbas RGPS e-ou  RAT  paga. 

indevidamenlc pela Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. conforme especilicações constantes no Ediial 
respectiva Proposta de Pregos, parte integrante deste Contrato independente de transeriçao. sendo: 

Fornecedor: PUBLICABIt CONSULTORIA E ASSESSORIA uroA  

	

CNN: 	95.867.065/0001-45 	 Telefone: (48)- 3524-3066 
! Endereço:.  Rim Caetano Lummertz. n" p29, C7oloninha - A rarangtoi -SC 

	

ITEM ' QLTANT. UNID 	 DESCRIÇÃO 	 VALOR 

- 	
(%)  

Contratavao de empresa 	ia i/adir.'  
para a prestava° dos serviço, de 
Consultoria 	e 	Assessoria 
AdministrativaiJudicial. nos termos da 

	

01 	1, 01 	Ser% iço 	legislaelto vigente para a realiz.açao de 	 20.00 
estudos tecnieos e procedimentos 
administrativos e judiciais visando a 
recuperaçao  dc  serhas R  PPS.  verbas RGI'S 
e ou  RAT raga:  indevidamente pela 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Tocantins. 

Vinte j.).or cento sobre valor total compensado recuperadocT 
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3.1. A  conk  AT-ADA obrista.e a executor os serviços em perfeita harmonia e concordância com as normas adotadas  

petit  CONTRATANTE.  coin  especial observância dos termos do instrumento da Licitaçáo deste Contrato e seus  

:mews.  

.3.2. Nos Pregos cotados deverão estar incluidas todas as despesas que influam no custo direto dos serviços, tais como: 
pessoal com encargos sociais. impostos. hospedagem. almicntaçao deslocamentos e demais custos incidentes 

diretamente na CM:CLIO° dos serviços. acrescidos do lucro e Despesas Operacionais. 

3.3. AS condições gerais  dc  exceuezio. prazo e forma de entrega. e recebimento dos serviços. estao estabelecidos no 

Termo de Referencia.  anew  I do Edital do eertame, que devem ser observadas pela CONTRATADA 

CONTRATANTE. sem prejuizo  du  observância das demais condições estipuladas note instrumento contratual. 

riltMEMIT01059,1741WIRTMOTIMMVPAUMMOiniaiNaiiieint 
4.1. 0 valor total estimado para a contrataçáo e de RS 3.430.510.50 (irés milhões quatrocentos trinta e nove mil 
quinhentos e dez reais e cinquenta e nove centavos). 

4.2. 0 valor dos honorários sobre as verbas recuperadas e de 20.00%  (vitae  por cento). conforme proposta final 

vencedora. 

4.2. Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a 
completa execução  lo  avençado. 

4.3. Quando notificada pela CONTRATANTE dentro do prazo  dc  vigéncia deste instrumento. a CONTRATADA fica 

obri,,tada a aceitar. nas mesmas condições contratuais. os aereseimos ou supressões que se  therein  necessarios, ate os 

limites previstos no 	I" do  art.  65 da Lei 8.666-03. Mt:lusts e quanto aos valores. tendo como base o valor inicial do 

Contrato, mediante celebração de Termo Aditiv 0. sempre precedido de justificativa tecnica por parte da 
CONTRATANTE. 

4.4.. Após os sabres recuperados estarem devidamente apropriados. será aplicado o percentual contratado, com o seu 
resultado pago a vista pela prestaçao dos serviços. após a emissão do respectivo relatório c nota fiscal expedida pela 
Contratada. 

4.4.1.  Sera°  realizados Limos pagamentos. quanto necessários durante a v igéncia do Contrato. respeitando-se o total do 
valor estimado para a contratação. desde que emitidas as respectivas Notas Fiscais e cumpridos todos os requisitos deste 
Termo de Refcrencia. 

4.5. Não  sera°  reajiistatios. duranie i igéncia tio contrato. os percentuais dos hottorarios contratados. 

4.6.0 pagamento será realizado em  at  10 winta) dias corridos da apresentagito da Nota I. iscal devidamente atestada e 
acompanhada de todos  us  documentos necessários: 

4.7. A coda pagamento  sera  verificada a situaçao de validade dos documentos exigidos na habilitação: 

4.8. I.xistindo documento  coin  prazo de validade vencido ou irregular. a contratada  sett  notificada paro proceder 
regularização: 

5.8.1. .•\ contratada. depois de notiticada. terá o prazo de 10 tdezt dias para proceder A regularização dos documentos. 
Findo o prazo. em nao se manifestando ou não regularizando. o fato  sent  submetido a Autoridade Superior: 

4.8.2. Caso a documentação esteja disponivel tia  Internet.  poderá ser baixada pela Contratante e acostada aos autos. sem 
necessidade de comunicar á contratada. 
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5.1. 0 contrato ter a ill:!ncia de 12 (doze) meses a partir da data de  sun  assinatura. Caso seja comprovada a necessidade 

da continuidade da prestaclio dos serx iços. o contrato poderá ser prorrogado por iguais períodos sucessivos. em 
conformidade com  art.  57 da Lei n 8.6664)3. 

CLÁUSULA  SIX IA - DOTACAO R RECU12SOS 

6.1. As despesas correr5o à conta do orçamento próprio da Al. TO. na seguinte dotaolo 

Unidade OreamentAria: 01(110 — Assembleia I.egislati% a do Estado do Tocantins. 
Programa de  Tilt  ba 1  ho:  01.031.1141.2-183 
NalllUe/.71 	Despesa: 3.3.00.39 
Fonte de recursos: 0100 

KEtiqffilgTatelATATA.P611102115gYi tkiiiirtalliall..1111111111111111111.11 
7.1. A licitante podera ticar pelo prazo de  at  05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar com a Administracdo 

Pública e descredenciada do cadastro de tOrnecedores pelo qual este Argilo s cadastrado, quando: 

a) Deixar de entregar a dcvettinentntAo exigida para o certame: 
b)Apresentar documentagao falsa: 

Convocado dentro do prazo de % alidade desua proposta. itAt.) celebrar o documento: 
(.1) I use  jar  o ietardamento da execuçao do contrato: 

Nao  mantis  er a proposta: 
falliar ou fraudar na eNCCLIO0 do contrato: 
Comporta-se de modo inidõneo:  

hi  Cometer fraude fiscal. 

7.2. Nus turnais do artigo 86 da Lei 8.666/93. nas hipOteses de atraso injustilicado no fornecimento dos serviços ou 
descuniprimento de clausulas contratuais.  sera  aplicada multa de mora à CONTRATADA de 0.1%, (um dicimo por 
cento) sobre o valor do contrato, por dia de  aims°. at  ci limite  dc  1.5 (quinze) dias, ou por ocorréncia do descumprimentot 

atraso injustificado na eseetuAo dos  set- %  iços superior ao estipulado no Termo de Referenda. caracteriza 
inexe,:tic,10 total do contrato: 

.2.2. Pela inesecucilo total ou parcial do objeto do comrato. a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins 
iiudera nos termos do  art.  87 da Lei 8.666. garantindo o direito do contraditório e da ampla defesa, aplicar 
coN1 RATADA as seguintes penalidades: 

a) Adverh"mcia: 

b) \laita de I 	(dez por cento) sobre o valor da proposta; 

Suspensao temporária da participaçao em lie itacao e impedimento de contratar com AdministraOto. por prazo 
naci superior a 02 (dois) altos: 

d) Deelarac5o de inidoneidade  punt  licitar tu contratar  eon  a Administractlo Publica enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punican ou ate que seja promovida a rcabilitacao peramc a própria autoridade que 
aplicou a pokilidade. que  sera  concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos 
resultantes e após decorrido o prato da sancao aplicada  corn  base no item anterior. 

rinitinninfi3igreigtiMeASIRSAMIM11111V1171.1.111111111.1111111MIN 
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SA  A CONTRATADA ficará sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalização. obrigando-se a prestar todos os 
esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE. que designara um servidor responsável pelo 
acompanhamento e execução dos serviços. 

8.2. A existheia de fiscalização da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da 

CONTRATA DA na prestação dos serviços a serem executados. 

8.3. A CONTRATA \ TE poderá eiir o aftamento de qualquer funcionário ou proposto da CONTRATADA que 
venha a causar einharaeo t fiscalização. ou que ;dote procedimento incompativel com o exercício das funções que lhe  

'Oren'  alribuidas. 

waivivionotecuaiwinatusiott ailMINININOINM 
9.1 O Contrato podern Ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente. sempre atendido a 
etmveniencia administrativa no interesse da Administração. 

9.2 Os motivos para rescisão do Contrato são os enumerados no  art.  78 de Lei 8.666,93. 

9.2.1 .lambem caberá a rescisão do Contrato. independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 
quando a CONTRATADA transferir o objeto. no todo ou em parte, sem previa autorização da CONTRATANTE. 

9.3 Em qualquer hipótese de rescisão. á CONTRATA DA caberá receber o valor mensal con'espondente ate-a data da 

dissolução do Contrato. 

riatzt. rtrA DEL.:111-A.  - 

10.1. L de inteira responsabi I idade da CONTRATADA os  Onus  tributtirios e encargos sociais resultantes deste Contrato. 

inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdincia 

10.2. Em caso algum. a CONTRATANTE pagara indenização à CONTRATADA por encargos resultantes da 
Legislação Trabalhista e da  Pro.  iancia Social. oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados. 

aiitt)iNV..14. 61P;iag,fitlivitiOMMINIUNINOM1111 
11.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Efetuar o pag..antento da Contratada  at  30 (trinta i dias. corridos após apresentação da Nota Fiscal e o aceite do 

Servidor ResponstIvel pelos  So.\  iço.: 

b). Prestar as informaçOes e os esciarecituentos  guy  venitam a serolieitados pela Contratada: 

ci Recusar os serviços nas seguintes hipóteses: 

c,1) Nota Fiscal com especificação. parcelas e •alor. em desacordo com o discriminado no Edital e proposta- adjudicada: 

e.2) Entregues em desacordo com as especificaçOes dos requisitos obrigattirios do Edital e  seas  anexos: 

e.3) Apresentar baixn qualidade, ou dados insuncientes para o fim a que se destine, e outros problemas evidenciados 

em sua operacionalização; 

c;41  'Qt.'s  entregues no  [Iwo  estipul,do. 

4 
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d). l.xercer a tiscalização da execução dos serviços por servidores especialmente designados. na  forma da Lei N°. 8.666! 
93 e suas alterações: 

o). Oferecer as condições minimas necessárias e facilitar o acesso a dados e informacões. para que a Contratada execute 

os ser%Iços a ela designadas. a fim de que alcance os resultados e objetivos esperados. 

11.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

al \lamer  durante toda a v igencia do contrato. em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas. todas as 
condições de habllitaçao e qualificação exigidas na licitação; 

Responsubilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente, ao Contratante ou a ierceiros. decorrentes de sua 
culpa ou dolo, quando da execução dos serviços contratados: 

Arcar com todas as despesas relativas a deslocamentos. diárias. alimelitaçõu. salários de seus funcionários, impostos. 
contribuições  pre%  ideneiárias. encargos trabalhistas. e outros encargos decorrentes do Contrato, haja vista a ausência de 
vinculo empregatie 	solidariedade ou subsidiariedude com o Contratante: 

(I)  Pro%  idenciar a imediata correçAo das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante durante a 
esecogito dos .serviços dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, quando houver;  

el  Assegurar e tscilitam á Contratante o acompanhamento. a fiscalizaçáo e o acesso às informações referentes ao objeto 
do contrato; 

I) Cumprir fielmente as condições estipuladas neste Tenno de Referência, bem como seguir as normas e orientações 
legais aos  gnats  estará sujeito em decorrência do objeto contratado: 

glProceder o inicio da prestaçao dos serviços dentro dos prazos estabelecidos: 

li) Pre/ar pela qualidade dos serviços prestados. comprometendo-se a promover sua devida correçAo. areando  corm  o 
anus neeessario para tal. caso nAo atenda ao padrao de qualidade esperado: 

i) Atender prontamente as solicitações do Contratante paru a prestação de esclarecimentos: 

Solicitar em tempo hábil, todas as informações que necessitar para o cumprimento de suas obrigações contratuais: 

1;)  Nil()  transferir a outrem, no todo on cm parte. o objeto do  commit).  

t t 	AO.  

12.1. o presente Contrato lica vinculado aos termos e condições determinados no Edital do Pregito Presencial n' 

2o19 e  setts  anexos. 

r'• .‘t 

13.1. o presente instrumento. inclusive os casos omissos. regulam-se pela Lei de Licitações e Contratos administrativos 

(Lei lederal n" 8.666:1993). 

f'S1 't Ali',COMA (YeAltr 	Ui  i1TSt oft 15:T.-WC-At, } (I) 'R. VM 

14.1. 0 servidor. e seu subst ituto. responsavel pela respectiva Gestao e Fiscalizaçao do presente Contrato  sera  nomeado 

oportunamente. nos termos do  art.  6 da Lei Federal n'' 8.666. de 21 de junho de 1993. 

5 
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15.1.0 presente instrumento  sera  publicado. em resumo. no Diário Olicial da Assembleia Legislativa, que e condição 

indispensável para sua elicacia.conwante dispile o artigo 61. paragrao único da Lei n" 8.666/1993.  

=Emu  
16.1. Para dirimir quaisquer  din  idas decorrentes do presente termo. elegem as partes o Foro da Cidade  dc  Patinas. com  

renúncia expressa a qualquer outro por muis privilegiado que seja. 

16.2.  Flea  expressamente sedada á vinculação deste  Comm)  em operação de qualquer natureia que a CONTRATA DA 
tenha ou venha  it  assumir. 

16.3. E. para  !kitten  e validade do que tmi pactuado. lavrou-se o presente Contrato em 3 (trOs) vias de igual teor e 

forma. para que surtam um só efeito. as quais. depois de lidas, são assinadas pelos representantes das panes 

CONTRATANTE e CONTRATADA. /  

Palmas (*F0). 12 de mare() de 2020. 

/ — 

CON it ATANTE 

Dep. ANTNIO  ANDRADE 

Presidente  AL TO 

eONTRA DA 
Antenor Pinheiro Queirot 

PUBLICAM Assessoria e Consultoria Lida 

Testemunha 	 2a. Testemunha 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab.rm&ogbl#search/contrato+ass/FMfcgxwHMZPgxXHmUKcslhGFwDZDDnJ?projector.1&messagePartld=0.1 	1/1 



Excelentíssimo Senhor  Gideon  Soares. 

Presidente da Câmara de Vereadores de Araguaina — TO. 

Assunto: Recuperação Tributária 

Como é de conhecimento de Vossa Excelência o Supremo 

Tribunal Federal, julgou em sede de repercussão gera I o Recurso Extraordinário 

RE 593.068, que fixou a seguinte tese: "não incide contribuição 

previdenciaria sobre verba não incorporavel aos proventos de 

aposentadoria do servidor público", tais como: terço de férias e 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de 

insalubridade". 

Por sua vez, a própria Receita Federal editou a Portaria RFB 

754/2018 que, para efeito de encontro de contas, reconhece a não incidência de 

contribuição previdenciária sobre as verbas: Terço constitucional de férias, 

horário extraordinário, horário extraordinário incorporado, primeiros quinze dias 

do auxilio-doença e auxilio-acidente e aviso prévio indenizado. 

Também, nesse sentido, é provável que o adicional de Risco no 

Ambiente de Trabalho —  RAT  seja recolhido em desacordo com a Súmula n° 351 

do Superior Tribunal de Justiça, e até mesmo em desacordo com a COSIT n° 

149, da Receita Federal do Brasil. 

Diante disso, a RFB publicou, em 21 de março de 2019, a Solução 

de Consulta DISIT/SRRFO3 n° 3010, onde confirma o enquadramento da 

aliquuta do  RAT  - Riscos Ambiental no Trabalho, pela atividade preponderante 

(á consagrada na SOmula/STJ n°351), e não necessariamente pelo que dispõe 

o decreto n° 6.042 de 12/02/2007, a qual definiu a aliquota do  RAT  em 2%. 

1 
Nelson Frutuoso da Silva Filho-contato: (48)98416-0790-  e-mail:  nelsonfsf@gmail.com  

Rua 3 de Abril, n°62 - Centro -Ararangue- Santa Catarina-CEP 88.900-047 
Fone: 0**48 3524-3066 -andre:ilves8519(Evqmall.com  
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Assim, é muito provável que a Câmara de Vereadores, detenha 

dinheiros públicos a recuperar, créditos do INSS referentes as verbas 

indenizatórias, além da possível aplicação incorreta da aliquota do RAT/FAP. 

Sabendo da complexidade da tarefa e reconhecendo a importância 

e o dever de zelar pela receita da Câmara de Vereadores, sobretudo em 

homenagem ao Principio Constitucional da Eficiência e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, é nítido o interesse público de instaurar certame, com 

o propósito de selecionar empresas especializadas e de notório conhecimento 

intelectual, para que procedam com o cálculo, apuração e compensação dos 

valores recolhidos a maior a titulo de verbas indenizatórias e  RAT,  tudo com 

legalidade, segurança e agilidade. 

Registramos que os valores recolhidos indevidamente no período 

de últimos 5 anos, poderão ser compensados por via administrativa, conforme 

autoriza a Instrução Normativa 1.717/2017 da Receita Federal do Brasil. 

Nesse sentido, vem se apresentar a PÚBLICABR, empresa com 

reconhecida  expertise  na recuperação administrativa de tais créditos, conforme 

atestados anexos, inclusive o atestado de capacidade técnica com homologação 

expressa pela Receita Federal do Brasil. 

DETALHAMENTO DO OBJETO 

A Câmara de Vereadores apresenta uma clara necessidade de 

contratar serviços especializados na área supra descrita para efetuar 

levantamentos de dados, auditá-los, apontar com precisão os possíveis valores 

pagos indevidamente, a fim de proceder à compensação com tributos da mesma 

espécie, em que a Câmara de Vereadores paga mensalmente ao INSS. 

2 
Nelson Frutuoso da Silva Filho—contato: (48) 98416-0790—  e-mail:  nelsonfsf@gmail.com  

Rua 3 deAbril, n°62 —Centro—Ararangue — Santa Catarina—CEP 88.900-047 
Fone: 0-48 3524-3066 —andrives8519(qmail.corn  
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DAS ATIVIDADES / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

a) Estudar das leis dos cargos e remuneração do quadro dos funcionários, 
para definir as verbas indenizat6rias, nas contribuições para o INSS; 

b) Verificar possível redução do  RAT  (Riscos Ambientais do Trabalho) e a 
correta aplicação do  RAT  ajustado; 

C) Apontar os possíveis créditos referente as verbas indenizat6rias e  RAT;  

d) Orientar ao setor competente nas compensações mensais e suas 
competências; 

e) Orientar a retificação das GFIPs dos períodos compensados; 

f) Orientar na aplicação de novas aliquotas; 

g) Auditar repasses para a câmara de vereadores e apontar/mensurar 
eventuais diferenças e orientar a recuperação; 

h) Apoiar a procuradoria com possíveis ações judiciais sobre verbas 
indenizatórias. 

i) Acompanhar a tramitação em toda fase administrativa e judicial pelo prazo 
de 5 (cinco) anos ou até a homologação expressa pela Receita Federal 
do Brasil — RFB. 

FORMA DE PAGAMENTO: 

0 pagamento será no indice de R$ 0,20 (vinte centavos de real) para cada 

R$ 1,00 (um real) compensado ou arrecadado ou recuperado. 

PERÍODO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Considerando a complexidade do trabalho, prazo de 24 meses, podendo 

ser prorrogado por igual período. 
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Sem mais para o momento, apresentamos nossas saudações 

Ararangu6/SC, 13 de Setembro de 2021. 

PUBLICABR CONSULTORIA E 	Assinado de forma digital por PUBLICABR 
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA:95867065000145 

ASSESSORIA LTDA:95867065000145 Dados: 2021.09.09 11:41:53 -0300' 

PUBLICABR Consultoria Tributária Ltda. 
CNPJ 95.867.065-0001/45 

Nelson Frutuosoda Silva Filho—contato: (48)98416-0790—e-mail: nelsonfsf@gmaii.com  
Rua 3 de  Abril,  n°62 —Centro —Araranguâ —Santa Catarina—CEP 88.900-047  

Fone:  0""48 3524-3066 —ancilealves-8519aqrnaii corn 

4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

