
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2016

1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização de

cobrança e recuperação do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre

tarifas e operações bancárias – Planos de Conta COSIF, intermediações de seguros e

consórcios.

2. CONTRATADA:

2.1. TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA -

ME, inscrita no CNPJ n°06.123.692/0001-41, com sede na Rua Santo Inácio de Loiola, nº

235, sala 02, bairro Centro, no Município de Campo Bom (RS), CEP 93.700-000.

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. MÓDULO I 

Diagnóstico das estruturas institucionais, legais e administrativas tributárias

Prazo para execução: 90 dias

Valor R$ 12.000,00*

3.2. MÓDULO II

Recuperação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre as tarifas

e  operações  bancárias  –  Planos  de  Conta  COSIF,  intermediações  de  seguros  e

consórcios.

Prazo para execução: 90 a 120 dias para a utilização dos depósitos

Valor na via administrativa**

R$  0,15  (quinze  centavos)  para  cada  R$1,00  (um  real)  dos  valores  efetivamente

arrecadados;

Valor na via judicial**:

R$  0,20  (vinte  centavos)  para  cada  R$1,00  (um  real)  dos  valores  efetivamente

arrecadados

3.3. MÓDULO III

A implantação de mecanismos de aferição e acompanhamento da arrecadação municipal

de ISSQN, seus procedimentos fiscais, processos tributários, inscrição em dívida ativa e

cobrança judicial.
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Prazo para execução: durante toda a contratação

Valores mensais:

Até duas agências/posto***:

R$ 1.100,00 (à distância) ou R$ 1.350,00 (presencial);

Três ou mais agências/postos***: R$ 390,00 (por agência à distância) ou R$ 550,00 (por

agência presencial).

3.4. MÓDULO IV

Fornecimento dos recursos humanos especializados para coordenação, capacitação dos

servidores da fiscalização, dívida ativa e procuradoria municipal

Prazo para execução: Durante toda a contratação: 1 visita técnica mensal; 2 vídeos aulas

e 1 seminário de 12h/a (até 10 servidores)

Valor: R$ 35.000,00 *

3.5. MÓDULO V

Cessão  de  direitos  patrimoniais  (autorais)  das  peças  utilizadas  na  efetivação  dos

serviços;

Prazo para execução: Durante toda a contratação

Valor: R$ 29.000,00 *

*Para os serviços descritos no MODULO I, IV e V: os serviços serão remunerados no

efetivo ingresso/incremento de receita e poderão ser concomitantes com o recebimento

pelo  Município  da  transferência  da  parcela  dos  depósitos  judiciais  prevista  na  Lei

Complementar  151/2015,  através  da  apresentação  da  nota  fiscal  do  serviço

correspondente.

** Para os serviços do MODULO II (recuperação de ISS), serão remunerados conforme a

efetiva arrecadação aos cofres públicos na proporção de R$ 0,15 (quinze centavos) para

cada R$1,00 (um real) dos valores efetivamente arrecadados na via administrativa e de

R$  0,20  (vinte  centavos)  para  cada  R$1,00  (um  real)  dos  valores  efetivamente

arrecadados em sede de execução fiscal, da seguinte forma:

a) Nas ações fiscais  judiciais  que tem por  objeto  a apuração das rubricas bancárias

inquestionáveis juridicamente, serão remunerados o percentual de 10% (dez por cento)

sobre o valor efetivamente arrecadado e transferido para a conta do tesouro municipal

pelo comando da Lei Complementar 151/2015, restando os outros 10% (dez por cento)

para o transito em julgado da ação;
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b) Nas ações fiscais que tem por objeto a apuração das rubricas bancárias questionáveis

juridicamente,  somente  serão  remunerados  após  o  trânsito  em  julgado  das  ações

respectivas.

*** Para os serviços descritos no MODULO III:  os serviços serão devidos a partir  do

efetivo incremento de receita/apuração mensal efetiva do tributo, e serão remunerados

no  efetivo  ingresso/incremento  de  receita  e  poderão  ser  concomitantes  com  o

recebimento pelo Município da transferência da parcela dos depósitos judiciais prevista

na  Lei  Complementar  151/2015,  através  da  apresentação  da  nota  fiscal  do  serviço

correspondente.

Para fins desta contratação consideram-se:

1. RUBRICAS INQUESTIONÁVEIS  são  registros  contábeis  obrigatórios  exigidos  pelo

Banco  Central  do  Brasil  alocadas  no  grupo  contábil  de  nº  7.1.7.00.00-9  Rendas  de

Prestação  de  Serviços,  do  Plano  Contábil  das  Instituições  do  Sistema  Financeiro

Nacional (COSIF), cuja incidência tornou-se pacífica desde a Resolução 3.919/2010 do

Bacen combinada com a Lei Complementar 116/2003, e as recorrentes decisões judiciais

que pacificaram o entendimento acerca da cobrança do ISSQN das referidas rubricas. No

entanto, as instituições financeiras sonegam o recolhimento destes valores o que poderá

levar à cobrança executiva judicial;

2. RUBRICAS  QUESTIONÁVEIS  são  registros  contábeis  obrigatórios  exigidos  pelo

Banco Central do Brasil alocadas fora do grupo contábil 7.1.7, cuja incidência do ISSQN

têm sido objeto de questionamento judicial, porém, após o julgamento da incidência do

ISSQN  sobre  as  operações  de  crédito  na  modalidade  leasing,  o  STF  e  o  STJ

estabeleceram  um  novo  viés  de  interpretação  na  exação  deste  tributo.  Ver  RE

547245/SC; Ver REsp nº 1.439.753.

4. ORÇAMENTO:

4.1. As  despesas  decorrentes  deste  processo  serão  por  conta  da  seguinte  dotação

orçamentária:

Classificação Institucional 

04.129.1000.2.111.000 - Manutenção da Administração Tributária

Categoria Econômica:

3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

Recurso Financeiro: 01 - Livre
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5. JUSTIFICATIVA:

A contratação faz-se necessária, pois visa ressarcir os cofres públicos do Município dos

valores  devidos  de  ISSQN,  não  recolhidos  ou  recolhidos  a  menor  pelas  instituições

financeiras e empresas intermediadoras de consórcio e seguradoras. Objetiva também

implementar rotinas, procedimentos e processos de fiscalização bancária de seguros e

consórcios, com o intuito de evitar renúncia de receita, padronizar os procedimentos de

apuração e  pagamento  do ISSQN sobre instituições  financeiras  e  intermediadoras  de

seguros e consórcios.

No tocante à recuperação de receitas decorrentes do ISS sobre a atividade

bancária,  a  incidência  do  referido  tributo  encontra-se  alicerçada  tanto  na  Lei

Complementar  116/2003  quanto  na  Lei  Municipal  nº  1.869/2003,  as  quais  elencam

serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro como fato gerador de ISSQN.

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

6.1. O preço ofertado pela empresa para a prestação dos serviços é compatível com os

preços praticados no mercado.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II do Art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas

posteriores alterações.

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a

presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Restinga Sêca, 29 de junho de 2016.

MAURO SCHÜNKE
Prefeito Municipal

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
Assessora Jurídica

OAB/RS 90.031
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