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Dispensas de Licitações

AVISO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL-106/2022

O Município de Apuarema, Bahia, em conformidade com o art. 75, § 3º, da Lei Federal nº
14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público que pretende
contratar empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA NO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS
OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS – ESOCIAL, ESCRITURAÇÃO
FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS – EFD REINF,
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB, EXPORTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP,
DIRF, RAIS, E EMISSÃO DE GUIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, conforme os
termos abaixo:
1 - OBJETO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ATENDIMENTO DO
SISTEMA

DE

ESCRITURAÇÃO

FISCAL

DIGITAL

DAS

OBRIGAÇÕES

FISCAIS

PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS – ESOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE
RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS – EFD REINF, DECLARAÇÃO DE DÉBITOS
E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS – DCTFWEB, EXPORTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP, DIRF, RAIS, E EMISSÃO DE
GUIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
1.1.

QUANTITATIVOS/ESPECIFICAÇÕES:

ITEM
01

DESCRIÇÃO

UNID

QTDE
MESES

SRV

06

UNIT. R$

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA NO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE
ESCRITURAÇÃO
OBRIGAÇÕES

FISCAL
FISCAIS

TRABALHISTAS
FISCAL

DIGITAL

–
DE

DIGITAL

DAS

PREVIDENCIARIAS

ESOCIAL,

E

ESCRITURAÇÃO

RETENÇÕES

E

OUTRAS
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INFORMAÇÕES
DECLARAÇÃO

FISCAIS
DE

–

DÉBITOS

EFD
E

REINF,
CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – DCTFWEB,
EXPORTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP, DIRF,
RAIS, E EMISSÃO DE GUIAS JUNTO A RECEITA
FEDERAL DO BRASIL.

TOTAL R$
1.2.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS:
DESCRIÇÃO/ SERVIÇOS
1. Efetuar a qualificação cadastral de TODOS os trabalhadores Ativos e
Afastados em atendimento a resolução do Comitê Gestor do eSocial
N°. 4, de 20 de agosto de 2015.
2. Treinamento e orientação do Setor de RH/Folha de Pagamento.
3. Efetuar orientação quanto a configuração das rubricas do E-Social
com o cadastro de evento do sistema de folha de pagamento.

ESocial

4. Efetuar orientação para cada inconsistência descoberta pela
qualificação cadastral, indicando como proceder para que a mesma
seja sanada de forma a possibilitar o envio da informação ao ambiente
E-Social.
5. Efetuar interpretação dos layouts do E-Social e indicar matriz de
recomendações para adequação à nova obrigação.
6. Orientar quando as inconsistências na transmissão de arquivos ao
ambiente do E-Social.
7. Efetuar mapeamento dos processos atuais e sugerir melhorias para
atendimento à nova obrigação.
8. Apoiar no processo de configuração de todas as tabelas do E-Social
com as tabelas do sistema de folha de pagamento utilizado pelo
órgão.
9. Capacitar a equipe operacional, responsável pela alimentação das
informações no sistema de folha de pagamento de forma a impedir
que novas inconsistências venham a ocorrer.
10. Efetuar orientação com relação a todos os cadastros, orientando e
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propondo adequação quanto a exigência de preenchimento de
campos para atender ao E-Social, conforme layout e legislação
vigente.
1. Efetuar orientação com relação à exportação da SEFIP - (Sistema
Empresa de Recolhimento Do FGTS e Informações a Previdência
Social).
GFIP,
RAIS E
DIRF

2. Efetuar orientação com relação à validação, transmissão e geração de
guias de recolhimento da obrigação previdenciárias.
3. Efetuar orientação com relação à validação, transmissão e geração de
guias de recolhimento da obrigação previdenciárias.
4. Efetuar orientação com relação a exportação e transmissão da RAIS –
(Relação Anual de Informações Sociais)
5. Efetuar orientação com relação a exportação e transmissão da DIRF –
(Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte)

EFD
REINF
E DCTF
WEB

1. Orientação quanto aos eventos a serem enviados na EFD REINF
(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais).
2. Orientação quantos as retenções previdenciárias dos serviços tomados
das pessoas jurídicas.
3. Conferencia das informações a serem prestadas na EFD REINF.
4. Fechamento e envio dos eventos periódicos.

2- HABILITAÇÃO
2.1. Documentos relativos à habilitação
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF
b) Em se tratando de empresa individual, o Registro Comercial;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
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e) No caso de microempresas e empresas de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial, que comprove a condição de microempresas e empresas de pequeno porte, emitida
após o último arquivamento;
f)Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
g) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial

expedida pelo

distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da
sua apresentação;
h) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente,
dentro de seu período de validade;
i) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
j) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
l) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a qual pode ser obtida no
site http://www.tst.jus.br/certidao;
m) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente,
dentro de seu período de validade;
2.2 -Documentos relativos à qualificação técnica:
a)Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto
desta licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
3 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
São responsabilidades da Empresa:
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a) - Fornecer o objeto deste Termo de Referência, atendendo os requisitos e observadas as normas
constantes destes instrumentos e seu Anexo;
b) - Cumprir todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;
c) - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, durante a vigência do contrato;
e) - realizar visitas in loco no município de Apuarema de no mínimo três vezes na semana para
realização e cumprimento do objeto definidos no termo de referência;
f) –despesas de alimentação, deslocamento, hospedagem entre outras será por conta da
contratada;
4 -RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
São responsabilidades da contratante:
a) - Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro
das condições estabelecidas;
b) - Cumprir todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;
c) - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
pertinentes ao fornecimento dos produtos.
d) - Efetuar o pagamento após o fornecimento do objeto licitado.
e) - Designar comissão ou servidor para proceder a avaliação de cada um dos itens que compõem
o objeto deste Termo;
f) - Notificar a empresa, por escrito, sobre irregularidades constantes no objeto deste Termo de
Referência, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
5 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
a) - Caberá ao servidor designado rejeitar, ou totalmente ou em parte, qualquer irregularidade que
não atenda as expectativas ao objeto do Termo de Referência.
b) - A presença da fiscalização da Contratante não omite nem diminui a responsabilidade da
Contratada.
6 - DAS PENALIDADES
O não cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA a multa
de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por
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cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias ocorridos,
uma vez comunicada oficialmente.
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do CONTRATANTE
poderá garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções.

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias ocorridos, contado da
comunicação oficial;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 anos;

Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita as penalidades
tratadas nos itens 1 e 2 desta cláusula:

a) Pelo atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;
b)Pela recusa em substituir/refazer qualquer serviço defeituoso empregado na execução dos, que
vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contado da data de rejeição;

Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, as demais
penalidades referidas conforme lei 14.133/21.
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta
cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a administração do CONTRATANTE, a declaração de inidoneidade para licitar e
contratar com a administração pública poderão ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as
da multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis,
oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa, conforme art. 75 § 3º da Lei
14.133/2021.

Propostas

poderão

ser

encaminhadas

a

CPL

através

licitacao@apuarema.ba.gov.br

Apuarema, Bahia, 22 de julho de 2022.

__________________________________
Ricardo Wilton Eliodorio da Silva
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
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