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MURAL DE CONTRATOS

Filtro selecionado:

Ente: Unidade:

Nº contrato: Nº processo:

Valor:

Data assinatura: Objeto:

/

 -

/

 -

18/03/2020 11.24

Cpf/Cnpj fornecedor 21586054000150

UNIDADE CONTRATO DATA ASSINATURAPROCESSO CONTRATADO CPF/CNPJ VALORENTE OBJETO

SECRETARIA
MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO,
FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA DE

IMPERATRIZ

Imperatriz 26 / 2019
02.02.00.141 /

2019
01/07/2019

LEITE, FAGUNDES
&amp; LIMA SOCIEDADE

DE ADVOGADOS
21586054000150

R$
2.780.586,910000

Contratação de prestação de serviços especializados em
assessoria e consultoria jurídica especializada em Direito
Tributário para a específica execução de trabalho visando

a realização de revisão sobre os valores devidos e
recolhidos pelo município a título de contribuições

previdenciárias referente a análise do RAT (RISCO DE
ACIDENTE DE TRABALHO), com incidência do FAP
(FATOR ACIDENTARIO DE PREVENÇÃO) e suas

alíquotas, busca de divergência de valores recolhidos nos
últimos 5 anos, bem como análise de verbas que não

compõem a respectiva base de cálculo previdenciária, afim
de identificar débitos e/ou créditos a serem,

respectivamente, suportados ou recuperados. Outrossim,
a abertura do presente Processo Administrativo se faz

necessário em virtude da verificação da possibilidade de
apuração novos créditos identificados posteriormente ao

Contrato nº 19/2019 – SEFAZGO e que pode ser
igualmente utilizado pelo município na contratação anterior

SECRETARIA
MUNICIPAL DA

FAZENDA DE SÃO
JOÃO DOS PATOS

São João dos Patos 13301 / 2019 13300 / 2019 22/05/2019
LEITE, FAGUNDES

&amp; LIMA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS

21586054000150
R$ 500.000,000000

Contratação de empresa para a prestação de serviços
técnicos de advocacia especializada na área de Direito

Tributário para a realização de análise jurídica e revisão da
incidência das contribuições previdenciárias devidas e

recolhidas pelo município no sentido de identificar
eventuais erros nas informações pertinentes as alíquotas
RAT/FAP, a ocorrência de divergências de pagamentos e
a inclusão de verbas de natureza indenizatória na base de

cálculo das referidas contribuições, a fim de apurar,
quantificar e recuperar eventuais créditos tributários

passíveis de ser restituídos ao município de São João dos
Patos – Ma.

SECRETARIA
MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO,
FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA DE

IMPERATRIZ

Imperatriz 19 / 2019
02.02.00.11 /

2019
13/05/2019

LEITE, FAGUNDES
&amp; LIMA SOCIEDADE

DE ADVOGADOS
21586054000150

R$
3.000.000,000000

Contratação de prestação de serviços especializados em
assessoria e consultoria jurídica especializada em Direito
Tributário para a específica execução de trabalho visando

a realização de revisão sobre os valores devidos e
recolhidos pelo município a título de contribuições

previdenciárias referente a análise do RAT (RISCO DE
ACIDENTE DE TRABALHO), com incidência do FAP
(FATOR ACIDENTARIO DE PREVENÇÃO) e suas

alíquotas, busca de divergência de valores recolhidos nos
últimos 5 anos, bem como análise de verbas que não

compõem a respectiva
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UNIDADE CONTRATO DATA ASSINATURAPROCESSO CONTRATADO CPF/CNPJ VALORENTE OBJETO

SECRETARIA
MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO,
FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA DE

IMPERATRIZ

Imperatriz 19 / 2019
02.02.00.11 /

2019
13/05/2019

LEITE, FAGUNDES
&amp; LIMA SOCIEDADE

DE ADVOGADOS
21586054000150

R$
3.000.000,000000

base de cálculo previdenciária, afim de identificar débitos
e/ou créditos a serem, respectivamente, suportados ou

recuperados, de acordo com condições, especificações e
quantidades constantes no Termo de Referência

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS DE
PARAIBANO

Paraibano
001/2018 TP 06 /

2018
3010.2506.0001/2

018 / 2018
24/08/2018

LEITE, FAGUNDES
&amp; LIMA SOCIEDADE

DE ADVOGADOS
21586054000150

R$ 460.000,000000
A Contratação de empresa especializada em serviços de

consultoria Jurídica na área Tributária

TOTAL: 4


