
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

1.1 Ao longo de todo o processo de democratização, vivido nas ultimas décadas pelo 

Brasil, veio acompanhado de um forte movimento de descentralização, que pode ser visto, em boa 

parte, como resultante da crise fiscal-financeira do Governo Federal. 

A Constituição Federal de 1.988 reservou a Seção VI, do Capitulo I, do Titulo VI, para 

dispor sobre a repartição das receitas tributarias. 

Subsequentemente foi editada a Lei Complementar nº 63, de 11 de Janeiro de 1.990, 

dispondo sobre “Critérios e prazos de créditos das parcelas do produto da arrecadação de impostos e 

competência dos Estados...” 

Vale repassar o conteúdo de alguns dispositivos: 

Art. 3º - 25% (vinte cinco por cento) do produto de arrecadação do Imposto sobre 

Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação serão creditados, pelos 

Estados aos respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios: 

I – ¾ (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas a circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus 

territórios; 

II – ate ¼ (um quarto) de acordo com o que dispuser a lei estadual ou, no caso dos 

territórios, Lei Federal. (...) 

§ 3º - O Estado apurará a relação percentual entre o valor adicionado em cada 
Município e o valor total do Estado, devendo este índice ser aplicado para a entrega das 
parcelas dos Municípios a partir do primeiro dia do ano imediatamente seguinte ao da 
apuração. 
§ 4º - O Índice referido no parágrafo anterior, corresponderá a media dos índices 
apurados nos dois anos civis imediatamente anteriores ao da apuração. 
 
Cada Estado da Federação tem liberdade para adotar regras próprias relativas à cobrança 

e repartição desse imposto, respeitados os requisitos mínimos fixados na Constituição Federal e LC 
acima citada. 

Assim, compete aos Estados adotar critérios próprios para distribuição de um quarto do 
ICMS a ser repassado para os seus Municípios. 

O Governo do Estado de Mato Grosso, editou a LC 157/2004, que estabelece normas 
relativas ao calculo do IPM – Índice de Participação de Municípios, para a distribuição da cota parte 
dos Municípios. (25%). A formula e calculo é composta da seguinte forma: 

I – valor adicionado: 75% (setenta cinco por cento) com base na relação percentual 
entre o valor adicionado ocorrido em cada Município e valor total do Estado, calculados 
mediante a aplicação da media dos índices apurados nos dois anos civis imediatamente 
anteriores ao da apuração; 
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II – receita tributária própria: 4% (quatro por cento) com base na relação percentual 
entre o valor da receita tributaria própria do Município e a soma da receita tributaria 
própria de todos os Municípios do Estado, realizadas no ano anterior ao da apuração; 
 
III – população: 4% (quatro por cento) com base na relação percentual entre a 
população residente em cada Município e a população total do Estado, medida segundo 
dados fornecidos pelo instituto Brasileiro de Geografia  e Estatística – IBGE; 
IV – área: 1% (um por cento) com base na relação percentual entre a área do Município 
e a área do Estado, apurada pela Secretaria de Estado e Planejamento e Coordenação 
Geral, com base na divisão político-administrativa do Estado; 
V – coeficiente social: 11% (onze por cento) correspondente à divisão deste percentual 
pela soma do inverso do IDH de todos os Municípios existentes no Estado de Mato 
Grosso em 31 de dezembro do ano anterior ao da apuração, multiplicado pelo inverso 
do IDH de cada Município; 
VI – unidade de conservação/terra indígena: 5% (cinco por cento) através da relação 
percentual entre o índice de unidade de conservação/terra indígena do Município e a 
soma dos índices de unidades de conservação/terra indígena de todos os Municípios do 
Estado. 
 
Do disposto acima, em especial o disposto nos §§ 3º e 4º do Art. 3º da LC 63/90, 

extraímos a necessidade de que todos os Municípios Mato grossenses acompanhem esta fixação do 
seu Valor Adicionado, o que está assegurado legalmente no mesmo Art. 3º do diploma legal citado. 
Vejamos: 

Art. 3º (....) 
§ 5º Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representantes terão 
livre acesso às informações e documentos utilizados pelos Estados no calculo do valor 
adicionado, sendo vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou 
impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos.  
§ 6º Para efeito de entrega das parcelas de um determinado ano, o Estado fará publicar, 
no seu órgão oficial, até o dia 30 de junho do ano da apuração, o valor adicionado em 
cada Município, além dos índices percentuais referidos nos §§ 3º e 4º deste artigo. 

§ 7º Os Prefeitos Municipais e as associações de Municípios, ou seus representantes, 

poderão impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da sua publicação, os 

dados e os índices de que trata o parágrafo, sem prejuízo das ações civis e criminais 

cabíveis.  

§ 8º No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da primeira publicação, 

os Estados deverão julgar e publicar as impugnações mencionadas no parágrafo 

anterior, bem como os índices definidos de cada Município. 

 

Num Estado de dimensões continentais como é Mato Grosso, extremamente 

heterogêneo e com graves distorções na apropriação de renda pela sua população, convivem de 

maneira nem sempre harmônica, econômicas modernas e dinâmicas, como outras, em estagnação 

ou, com baixo crescimento, tornando a distribuição do ICMS com os atuais critérios, de certa 

maneira injusta. 
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Assim, o que busca com a implementação deste projeto é que o Município faça uma 

efetiva verificação e acompanhamento da apuração Valor Adicionado e demais parâmetros que 

compõe o calculo do índice de participação no produto de arrecadação de ICMS, a fim de que se 

evite distorções e evasões de receitas dos Municípios, tornando ainda mais injusta esta repartição. 

 

 

2 – OBJETO 

2.1. O presente tem como objeto à Adesão a Ata Registro de Preços nº 002/2018 – Lote 

II, Pregão Presencial nº 001/2018, Prefeitura Municipal de Indiavaí, Mato Grosso, que trás como 

objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para Execução de 

serviços, sob a modalidade de assessoria e consultoria, de Levantamento, Análise, Conferencia e 

Acompanhamento das informações econômico fiscais que são utilizadas pela SEFAZ, para 

apuração do Valor Adicionado do Município, principal parâmetro do computo do IPM, e o 

fornecimento de ferramentas tecnológicas e sistemas informatizados para a execução dos trabalhos, 

mediante a execução das atividades descritas, devendo ser considerado a implantação e constituição 

do banco de dados (único) e os serviços de assessoria e consultoria. 

 

3 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

3.1. DA MOTIVAÇAO 

3.1.1 O Município promove o presente projeto, alicerçada no objetivo da Entidade, 

visando implantação de uma política de Modernização da Infra estrutura Administrativa Tributaria 

do município, a fim de detectar possíveis evasões de recursos proveniente do repasse do IPM-

ICMS. E, em face da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o interesse publico do Município 

em reparar distorções ocorridas, apresenta, a seguir, as justificativas para a contratação de empresa 

de consultoria e assessoria capaz de prover a Secretaria de Fazenda Finanças, de uma infra estrutura 

mínima para detectar e corrigir estas graves distorções que, se destacadas podem impactar de forma 

grave o cálculo do IPM. 

Do critério que compõem o calculo do repasse o que mais interessa ao Município, de 

forma prioritária, é o acompanhamento das variações que ocorrem no valor adicionado atribuído 

anualmente ao município. 

Monitorar as variações que ocorrem no valor adicionado do município significa 

monitorar a prestação de informações dos contribuintes do ICMS. 

 

3.2. DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇOES PELOS CONTRIBUINTES DO ICMS 

3.2.1 As operações de circulação de mercadorias e de prestação de serviços dos 

contribuintes do ICMS devem ser informadas ao sistema de controle de dados do imposto da 

SEFAZ. Trata-se de obrigação acessória do tributo. 

Com periodicidade mensal e anual, a Secretaria de Estado de Fazenda recebe essas 

informações dos contribuintes do ICMS. 

De posse dessas informações, a Secretaria de Estado de Fazenda elabora os relatórios 

que lhe interessam para o acompanhamento dos recolhimentos do ICMS. E elaboram, ainda, e para 

atender à legislação pertinente à partilha do ICMS, os relatórios sobre o valor adicionado atribuído a 

cada contribuinte do imposto. 
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O valor adicionado de cada contribuinte é calculado a partir das informações prestadas 

por eles e à SEFAZ. E esse calculo é dependente do Código Fiscal de Operações e Prestações – 

CFOP – atribuído pelos contribuintes a cada operação de circulação de mercadoria e de prestação 

de serviço. 

A legislação que disciplina o calculo do repasse dos 25% do ICMS estabelece quais as 

operações de circulação de mercadorias e de prestação de serviço são computadas no calculo do 

valor adicionado. 

Significa dizer que elenca quais os códigos compõem o valor adicionado e quais não 

compõem. 

Quanto maior o valor adicionado atribuído aos contribuintes de um município, maior o 

valor adicionado atribuído a esse município. E quanto maior o valor adicionado atribuído ao 

município, melhor será seu índice de participação na partilha dos 25% do ICMS. 

A participação do município na partilha dos 25% do ICMS é diretamente dependente do 

valor adicionado atribuído aos contribuintes do município. Por isso é importante identificar se há 

erros no calculo do valor adicionado, o que ocorre com freqüência. 

 

3.3. DOS ERROS NO CALCULO DO VALOR ADICIONADO 

3.3.1 Um dos erros comuns é a informação equivocada do CFOP das operações 

realizadas. Os contribuintes do ICMS acobertam certas operações com um código que não faz parte 

do calculo do valor adicionado, quando deveriam acobertar com um código que faz parte do 

calculo. Trata-se de erro no CFOP utilizado, o que leva à redução do valor adicionado. 

Também é comum que contribuintes do ICMS prestem informações a respeito das 

operações sem quantificar o valor correto das operações. 

Prestam a informação apenas para não serem penalizados por descumprimento da 

obrigação acessória de prestar informações, mas o fazem sem apontar o valor correto, Trata-se de 

erro no valor das operações, que muitas vezes tem valor zero, o que leva à redução do valor 

adicionado. E assim também ocorre quando o contribuinte presta as informações na GIA pela 

matriz, informando o valo zero para as filiais estabelecidas em outros municípios. 

É rotineiro ainda encontrar muitos contribuintes que não prestam informações à 

Secretaria de Estado de Fazenda. Trata-se de omissão de informações, o que leva a redução do valor 

adicionado. 

Outro erro encontrado com facilidade é a divergência dos valores das operações de 

entradas e saídas de mercadorias. Trata-se de erro no valor das operações, que mesmo tendo o valor 

positivo, estão a menor do que de fato deveriam estar o que leva à redução do valor adicionado. 

A identificação dos erros acima elencados, alem de muitos outros, é feita a partir dos 

relatórios gerados e disponibilizados aos municípios pela Secretaria de Estado de Fazenda. São 

relatórios extensos, de complexidade variada e de formatação também variada que necessitam de 

monitoramento constante, por isso a necessidade de um SOFTWARE para a execução dos serviços, 

alem da assessoria, só assim o município será capaz de identificar os erros e corrigi-los em tempo 

hábil, haja vista os prazos constantes na legislação. 

 

3.4. DA PRINCIPAL FUNÇAO DO ACOMPANHAMENTO DO CÁLCULO DO 

VALOR ADICIONADO. 
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3.4.1. Mais do que buscar melhorar o índice de participação do município na partilha 

dos 25% do ICMS, acompanhar o calculo do valor adicionado significa uma tentativa de impedir 

que o índice do município seja reduzido. 

Anualmente os erros havidos na atribuição do valor adicionado levam à queda desse 

indicador. 

Outro fator que contribui para a redução do valor adicionado é que, a imensa maioria 

das cidades do Estado de Mato Grosso faz um controle efetivo do valor adicionado atribuídos a 

elas, principalmente grandes poderes do agronegócio e as grandes cidades. 

Com o aumento do numero de cidades controlando as variações do valor adicionado a 

tendência natural da participação dos municípios que não o fazem é a redução de seus indicies, 

tendo em vista ao crescimento o valor adicionado destes municípios. 

Considerando esses dois fatores que levam à tendência de queda do valor adicionado, a 

principal função no acompanhamento do calculo é buscar a manutenção do valor adicionado, 

evitando quedas que afetam o indicie de participação na partilha do ICMS. 

Antes de objetivar crescimento é preciso trabalhar para que não ocorra o que é a 

tendência natural: a queda anual do valor adicionado do município. 

 

3.5. DA CONCLUSÃO DA JUSTIFICATIVA 

3.5.1. Como já exposto acima a Lei Complementar 63/90, dispõe que os Prefeitos 

Municipais, as associações de Municípios e seus representantes terão livre acesso às informações e 

documentos utilizados pelos Estados no calculo do valor adicionado, sendo vedado, a estes , omitir 

quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos. 

Desta, forma compete ao município realizar trabalho intensivo durante todo ano, 

cobrando ações do órgão competente para a fiscalização dos contribuintes de ICMS,  a fim de exigir 

o envio das informações fiscais de suas transações comerciais. Sem o envio destas informações ou 

pelo fato de que elas não representem fielmente sua movimentação econômica os municípios ficam 

prejudicados, já que certamente apresentarão um Valor Adicionado menor ou negativo. 

Constata-se a complexidade e especialidade dos serviços, falta de mao de obra 

especializada, a impossibilidade da execução direta dos serviços de apuração por setores desta 

municipalidade. 

Convém ao Município optar pela contratação de empresa para a prestação de serviços 

em assessoria, para apuração dos valores Adicionados dos Municípios, pois, não dispõe de corpo 

técnico em quantidade de pessoal suficiente para a realização de acompanhamento efetivo do 

desempenho econômico e fiscal das empresas estabelecidas no município.  

 

4 – DA FUNCIONALIDADE ESPECIFICA DO SERVIÇO 
4.1. De acordo com o objeto dos serviços a serem contratados, os itens a serem 

analisados serão os utilizados para 5 (cinco) repasses: 

- Quota parte do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria 

e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação), na forma do disposto na Lei Complementar nº 63, 11 de janeiro de 

1.990; 

- Fundo de Compensação dos Estados Exportadores (IPI Exportação), na forma do 

disposto na Lei Complementar Federal nº 61, 26 de dezembro de 1.989; 
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- Desoneração do ICMS nas Exportações (Seguro Receita), na forma do disposto na Lei 

Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1.996; 

- Auxilio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX), na forma do disposto na 

Medida Provisória nº 193, de 24 de junho de 2.004, convertida na Lei Federal nº 10966, 

de 09 de novembro de 2.004; 

- Fundo Partilhado de Investimento Sociais (FUPIS), na forma do dispositivo na Lei 

Estadual nº 8.059, de 29 de dezembro de 2.003. 

 

5 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

5.1. A execução dos serviços a serem contratadas será de forma indireta de acordo com 

o disposto no art. 6º inciso VIII da Lei 8.666/93. 

A empresa contratada deverá executar os serviços em consonância com a administração 

publica municipal e de acordo com as melhores técnicas, como segue: 

 

5.1.1. ASSESSORIA E CONSULTORIA 

5.1.1.1 Assessorar a coleta de dados, junto a: 

a) Produtores Rurais; 

b) Comércio, industria e prestadores de serviços; 

c) Agencias Fazendárias da região; 

d) Gerencia de Cadastro da SEFAZ; 

e) GIPM – Gerencia de Índice de Participação dos Municípios; 

f) Outros órgãos afins.  

 

5.2. ASSESORAR O ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇOES 

ECONOMICO FISCAIS DO MUNICIPIO. 

a) Tratamento das informações das GIA’s ICMS e da EFD – Escrituração Fiscal Digital 

do Comercio, industria, prestadores de serviços e do setor primário (rural)  

b) Processamento através de sistema informatizado das GIA’s ICMS e da EFD – 

Escrituração Fiscal e Digital, (comercio, industria, prestadores de serviços e do setor 

primário); 

c) Levantamento e acompanhamento de informações contábeis de todas as empresas e 

produtores cadastrados do município; 

d) Levantamento e acompanhamento de empresas de fora do Município e do estado que 

atuaram no Município, no ano base de apuração do IPM; 

e) Realização de auditoria contábil em todas as GIA’s e EFD – Escrituração Fiscal 

Digital recebidos e processados; 

f) Conferencia das Notas Fiscais de Produtor: Deverão ser conferidas as Notas Fiscais 

emitidas pelos produtores rurais do Município com finalidade de verificar os valores da 

pratica comercial; 

g) Levantamento das Notas Fiscais de Entrada de produtos oriundos do setor primário, 

onde deverá ser levantada as Notas Fiscais de entrada nas empresas adquirentes de 

produtos do setor do primário que atuaram no município.   

h) Cruzamento das informações apresentadas pelos produtores rurais e as notas fiscais 

de entradas das empresas adquirentes de produtos primários. 
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i) Consolidação das informações apresentadas pelos produtores rurais e as notas fiscais 

emitidas para a venda. 

 

5.3. ASSESSORAMENTO À FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

a) Assessorar à fiscalização municipal para o levantamento da capacidade produtiva do 

Município a fim de apuração do Valor Adicionado; 

b) Assessorar à fiscalização municipal no acompanhamento da retificação das Guias de 

Informação a Apuração do ICMS pelos contabilistas responsáveis pelas escritas ficais 

do contribuinte do Município; 

c) Assessorar à fiscalização municipal no acompanhamento da retificação das 

declarações das empresas enquadradas na Escrituração Fiscal Digital pelos contabilistas 

responsáveis pelas escritas fiscais dos contribuintes do Município; 

d) Assessoria com a finalidade de esclarecimentos das duvidas relativas ao desenvolvimento e 

acompanhamento das atividades, intimações e notificações das empresas ou dos contribuintes, 

assim que se fizerem necessárias; 

e) Assessorar à fiscalização municipal para elaboração das intimações para os 

contribuintes ou contabilistas para a regularização das Gias de Informação e Apuração 

Eletrônica do ICMS que porventura apresente divergências de preenchimento ou 

omissas; 

f) Assessorar à fiscalização municipal para elaboração das Intimações para os 

contribuintes ou contabilistas para a regularização das Escriturações fiscais e digitais 

que porventura apresente divergências no preenchimento ou omissas; 

 

5.4. ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E CONFERENCIA DE RELATORIO 

JUNTO A SEFAZ/MT. 

a) Assessoria no acompanhamento do processamento das informações econômico-

fiscais do município junto a SEFAZ/MT, em Cuiabá; 

b) Conferencia dos Relatórios da SEFAZ/MT 

 

5.5. ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA FIXAÇÃO DO ÍNDICE 

PROVISÓRIO. 

a) Assessoria para o acompanhamento da consolidação dos dados de todos os 

parâmetros  que influenciam na fixação do índice do ICMS, visando verificar eventuais 

distorções; 

 

5.6. ASSESORIA NO ACOMPANHAMENTO DA FIXAÇÃO DO ÍNDICE 

DEFINITIVO. 

a) Assessoria para o acompanhamento da consolidação dos dados de todos os 

parâmetros que influenciam na fixação do índice do ICMS; 

5.6.1. Disponibilizar de profissional especializado para coordenação dos serviços, para 

realização de consulta e analise de dados, e de inteligência fiscal para suprir as 

necessidades do físico municipal. 

5.6.2. Assessoria a todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do 

objeto contratado. 
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6 . FERRAMENTA TECNOLOGICA 

6.1. Software Gestão Acompanhamento do IPM 

6.2. Características Mínimas Exigidas 

6.3. Requisitos Técnicos do Software 

6.3.1 Acesso via Internet; 

6.3.2 Rodar em qualquer plataforma Windows; 

6.3.3 Projetado para ambiente cliente/servidor; 

6.3.4 Possuir interface indutiva, de fácil utilização e serem multicamadas, minimizando 

o trafego e aumentando perfomance; 

 

7. ESPECIFICAÇÕES DOS MÓDULOS MÍNIMOS DO PRODUTO 

7.1 Cadastro 

7.2 Contribuintes (Geral, ou seja CCI e CAP) Simples Nacional, contribuintes 

Simplificados; 

7.3 Contadores; 

7.4 Código CNAE; 

7.5 Código CFOP; 

7.6 Contribuintes Omissos; 

7.7 Contribuintes Sem Movimento (Zerados); 

7.8 Notas Fiscais; e 

7.9 E outros. 

 

8. PRINCIPAIS RELATORIOS 

8.1. CADASTRO, este relatório também conhecido por alguns como Catalogo de 

Contribuintes, nesse relatório mostrara os principais dados cadastrais dos contribuintes referente a 

produtores rurais e do comercio industria do município, comercio Industria (CCI) e Produtores 

Rurais (CAP), podendo verificar dos dados pertinentes à Inscrição estadual, o status cadastral do 

contribuinte entre outros. 

8.1.1 Consulta de GIAS e EFD, este relatório tem como funcionalidade a consulta 

individual dividido em analítico e sintético. Este relatório tem uma especificação de 

controle de GIAS e EFDs das empresas e produtores equiparados para verificação dos 

CFOPs de Entradas e Saidas dos mesmos. 

8.1.2 Consulta Omissos, sua funcionalidade é para saber quem são os produtores e 

empresas com omissão de lançamentos contábeis, sendo possível a consulta por 

Municipio (Geral), por contador individual.  

8.1.3 Consulta Zerados ou sem movimento, sua funcionalidade é para saber quem são os 

produtores e empresas com lançamentos contábeis zerados, sendo possível a consulta 

por Município (Geral), por contador ou individual. 

8.1.4 Consulta Notas Fiscais, sua funcionalidade é de mostrar a movimentação do 

produtor (Compra e venda), podendo ser emitidos por município ou individual por 

inscrição. 

8.1.5 Consolidação, relatório de cruzamento, pois, ele utiliza todas as informações 

pertinentes aos lançamentos contábeis transmitidos à SEFAZ e cruzando com as 
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informações levantadas da movimentação real do contribuinte, assim toda a informação 

do produtor é verificada tais como: se possui GIAs transmitidas ou esta omisso, se tem 

notas fiscais de entradas ou saídas, etc; mostrando divergências entre valor escriturado 

ou não. 

8.1.6 Notificação, caso o contribuinte não atender à correção do lançamento 

voluntariamente é emitida esta notificação que é assinada pelo fiscal do município e 

protocolado junto ao contribuinte ou contabilista responsável. 

8.1.7 Valor Adicionado, prévias do valor adicionado ao longo do exercício financeiro. 

8.1.8 Consulta do valor adicionado por categoria econômica, CAP, CCI e PTS; 

8.1.9 Consulta do valor adicionado individual, por contribuinte; 

8.1.10 Comparativo de valor adicionado realizado em períodos diferentes, individual, 

geral ou por categoria econômica CAP-CCI; 

 

8.2 E AINDA; 

8.2.1 Analise de evolução do Valor Adicionado por contribuinte; 

8.2.2 Identificação dos Contribuintes Ativos, Baixados e Suspensos, omissos ou sem 

movimento; 

8.2.3 Consulta CFOP: Identifica todos os contribuintes que utilizam determinado CFOP, 

facilitando a pesquisa; 

8.2.4 Consulta CNAE: Identifica todos os contribuintes que utilizam determinado 

CNAE, facilitando a pesquisa 

 

8.3 CONTRIBUINTES 

8.3.1 Relação Nominal de Contribuintes – CAP, CCI ou PTS 

8.3.2 Relação Nominal de Contribuinte do Município – Ordem Alfabetica 

8.3.3 Relação Nominal de Contribuinte do Município – Ordem CPF/CNPJ 

8.3.4 Relação Nominal de Contribuinte do Município – Ordem Inscrição Estadual 

8.3.5 Relação Nominal de Contribuinte do Município – Optante do Simples 

8.3.6 Relação Nominal de Contribuinte do Município por situação: Ativos, baixados, 

suspensos ou cassados; 

8.3.7 Relação Nominal de Contribuintes do Município por CNAE 

 

8.4 NOTAS FISCAIS EMITIDAS 

8.4.1 Demonstrativo de Saidas – Produtor Rural – Geral; 

8.4.2 Demonstrativo de Saidas – Produtor Rural – Por Inscrição Estadual 

8.4.3 Demonstrativo de Entradas – Produtor Rural – geral 

8.4.4 Demonstrativo de Entradas – Produtor Rural – por Inscrição Estadual 

 

8.5 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 

8.5.1 Consolidação de lançamentos contábeis constantes na GIAs ou EFD 

c/movimentação, omissas, zeradas e as notas fiscais emitidas – geral, por contador ou 

individual. 

 

8.6 NOTAS FISCAIS ELETRONICAS “NFe” 
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8.6.1 Notas emitidas nas AGENFAs pelo contribuinte, relatório geral ou por inscrição 

estadual das vendas (saídas) ou compras (entradas) 

8.6.2 Notas Saída Interestadual Geral ou Por Inscrição Estadual 

 

8.7 RELÁTORIOS DE VALOR ADICIONADO 

8.7.1 Demonstrativo de Valor Adicionado – Por Tipo (CCI, CAP ou PTS) 

8.7.2 Demonstrativo de Valor Adicionado – Individual 

8.7.3 Demonstrativo do Valor Adicionado acumulado do município – geral 

 

8.8 COMPARATIVO ENTRE PERIODOS 

8.8.1 Comparativo de Valor Adicionado entre períodos por tipo (CCI ou CAP) 

8.8.2 Comparativo de Valor Adicionado entre períodos – individual 

8.8.3 Comparativo de Valor Adicionado entre acumulado do município 

 

8.9 RESULTADO PRELIMINAR E DEFINITIVO 

8.9.1 Conferencia de Valor adicionado Resultado Preliminar e Definitivo 

 

9. MODULO DE ATUALIZAÇÃO 

9.1. Manutenção dos arquivos emitidos pela SEFAZ/MT 

9.1.1 Assessoria na elaboração e manutenção de toda a base para alimentação do 

sistema informatizado disposto no item anterior, com conversão de dados etc. 

9.1.2 O software devera possuir modulo que efetua a conversão e manutenção de dados 

fornecidos da Secretaria de Estado de Fazenda em arquivos 

9.1.3 Opção para recepção de dados formatos de texto (TXT) ou planilhas de EXCEL 

(XLS) e outras extensões de acordo com o fornecido pela SEFAZ/MT 

 

10. DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

10.1 A contratação para execução do objeto deste Termo de Referencia encontra 

amparo legal na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

11.1 As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste Termo de 

Referencia, correão por conta de recursos orçamentários consignados no orçamento da: 

 

02.04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.01 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

051 – Ficha  

 

12. DO PRAZO DE VIGENCIA 

12.1 A referida adesão terá a vigência de 12 (doze) meses 

 

13. DO PAGAMENTO 
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13.1 Os pagamentos serão efetuados conforme a execução dos trabalhos mediante 

apresentação de notas fiscais de prestação de serviços e relatório de atividades devidamente 

atestados pela pessoa competente para tal, e conforme estabelecido no contrato firmado.  

 

13.2 A remuneração será devida a partir do mês seguinte da assinatura do contrato. Uma 

vez iniciada a prestação do serviço, idependentemente, do custo de implantação. 

 

14. DA FISCALIZAÇAO 

14.1 Nos termos do artigo 67, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, a Prefeitura designará um 

representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observador. 

14.2 A Prefeitura se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

prestados, se em desacordo com as especificações. 

14.3 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser 

prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Prefeitura. 

14.4 As decisões e providencias que ultrapassaram a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

14.5 A existência da fiscalização da Prefeitura de nenhum modo diminui ou alerta a 

responsabilidade da Contratada na prestação dos serviços a serem executados. 

14.6 A Prefeitura poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 

Contratada que venha causar embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis 

com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

 

Juscimeira/MT., 05 De Novembro 2.018 

 

 

 

       Jose Junior Alves  

Secretario De Fazenda Finanças 
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