EDITAL - SELEÇÃO DE EMPRESA CONSULTORIA LEGAL/TRIBUTÁRIA

Global Communities Brasil (GCB) é uma organização internacional de assistência humanitária e
de desenvolvimento registrada com Associação Civil Brasileira. Global Communities tem o
conhecimento e a expertise em desenvolver projetos de investimento comunitário trabalhando
com as comunidades para criar mudanças positivas e duradouras.
GCB possui um contrato de parceria com a Global Communities (GC) - matriz nos EUA com sede
em Silver Spring, Maryland. Atualmente, o GCB recebe fundos da matriz para a realização das
atividades do programa relacionadas ao desenvolvimento comunitário.
A GCB está em negociação para firmar novas parcerias no Brasil com entidades/empresas
públicas e privadas e busca através desta publicação contratar uma empresa para a realização
de uma Consultoria Legal/Tributária para orientar sobre as opções de contratação e
estruturação da operação que envolve o recebimento de fundos no Brasil e pagamentos à GC
nos EUA por serviços prestados.

INFORMAÇÃO DO EDITAL
1. Produto Requerido: Consultoria Legal/Tributária
Análise no âmbito Legal/Tributára de opções das seguintes operações:
•
•

Contratação e estruturação da operação para o recebimento de fundos no Brasil de
entidades/empresas públicas e privadas;
Pagamentos à GC nos EUA por serviços prestados.

O estudo deverá avaliar diferentes alternativas para as operações acima levando em
consideração os potenciais riscos, e fazer uma recomendação de qual seria a melhor estrutura
para as operações para assegurar conformidade com a legislação Brasileira de tal forma que
tenha o menor custo para a GCB em termos de impostos, comissões e tarifas.

2. Resultados Esperados
Para a execução de tais serviços, espera-se que a empresa de consultoria avalie a atual estrutura
legal/tributária da GCB, seu estatuto social e o contrato de parceria existente com a GC. Também
é esperado que a empresa de consultoria realize reuniões com a equipe do GCB em Campinas e
com a equipe do GC no EUA (via skype), conforme necessário, para obter e compartilhar as
informações para a realização do trabalho.
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Finalmente, a empresa consultora enviará uma análise legal/tributária completa das possíveis
alternativas, com os prós e contras, e que atenda aos requisitos estabelecidos no escopo do
trabalho.

2. Lugar e Prazo
A consultoria será realizada em nosso escritório em Campinas, situado à Av. Antonio Artioli, 570
– Sala 102 – Swiss Park Office. As atividades deverão ter início em 01/10/2019 e término até dia
15/11/2019.
3. Pré-requisitos: experiência e conhecimento necessários
A empresa de consultoria deve ter conhecimentos técnicos e ser capaz de demonstrar
experiência em oferecer serviços de consultoria em governança institucional, tributação e
direito contratual para empresas sem fins lucrativos. Idealmente, a empresa deve ter
experiência em trabalhar com organizações internacionais ou empresas brasileira sem fins
lucrativos que recebem financiamento ou celebram contratos de prestação de serviços à
entidades do setor privado.

4. Instruções para Entrega de Proposta
As empresas interessadas deverão enviar uma carta de intenção para posterior agendamento
de uma reunião com a equipe da GC e da GCB para revisar e detalhar o escopo de trabalho com
base na experiência técnica da empresa e no entendimento da estrutura legal e tributária da
GCB antes da formulação da proposta.
A proposta técnica deverá conter, no mínimo:
• Descrição dos serviços prestados e entregas
• Descrição de equipe de trabalho e qualificações
• Cronograma de trabalho com descrição das atividades
• Evidência de que a empresa tem prestado serviços desta natureza com sucesso para
outras empresas.
• Apresentação de número de CNPJ e certidões negativas (após entrevista);

A proposta econômica deverá descrever os custos incluindo o custo de honorários, viagens e
logística, e custos administrativos/operativos.
As propostas técnicas e econômicas deverão ser enviadas até as 17h do dia 30/09/2019, no
seguinte endereço eletrônico infobrasil@globalcommunities.org
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