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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
CNPJ 03.648.540/0001-74


TERMO DE REFERÊNCIA 

DA SOLICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objetivo a seleção das propostas mais vantajosas para Secretaria Municipal de Fazenda, visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS ÍNDICE E PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS IPM - EM TODAS AS FASES ÍNDICE PROVISÓRIO, RECURSOS ADMINISTRATIVOS E ÍNDICE DEFINITIVO, Solicitado pela Secretaria de Fazenda Municipal.

DO OBJETIVO 

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e assessoria relacionadas com a apuração do índice de participação do ICMS do estado, atendendo solicitação da Secretaria de Fazenda Municipal e orçamento conforme segue:

	Análise e revisão das GIAS ICMS de contribuintes do Município;
	Levantamento das saídas de produtos e mercadorias declaradas a menor nas GIAS, para fins de regularização pelos contribuintes, contador;
	Análise de notas fiscais avulsas (IFPA)
	Análise e conferencia dos relatórios preliminares da Secretaria de Fazenda Municipal (SEFAZ), referente aos índices de participação dos Municípios (IPM); Controle de produção rural pelo sistema da SEFAZ e na entrega dos produtos nos armazéns;
	Controle da produção da indústria e comercio através do sistema a SEFAZ na emissão das NF-e
	Controle de área plantada no município através do cadastro do contribuinte;
	Controle das escriturações fiscal digital (EFD)
	Controle das notas fiscais autorizadas para os produtores rurais (AIDF);
	Acompanhamento pelas notas fiscais internas (NFI);
	Emissão de nota fiscal (NFPA) conhecimento de transporte (CTA) documento de arrecadação DAR 3 AUT;
	Acompanhamento das inscrições centralizadas.



JUSTIFICATIVA 

A presente necessidade da contratação faz-se valer, devido ao fato de grande consideração referente ao índice que o IPM de Diamantino – mt, que nos últimos 04 anos houve uma queda excedente, sendo que no ano de 2018  o patamar e 1,447575, em 2019  1,410396 e de 2020 1,399887, o índice definitivo, e em 2021  de 1,373798, preliminar publicado em diário oficial em 30 de Julho de 2021, desse modo, mostra-se extremamente a queda doo índice e a necessidade de ampliar o quando fiscal olhando para o IPM, já que se trata da maior fonte de receita para o Município.


FINALIDADE 

Ocorre que desde o mês de Maio do ano corrente, houve a habilitação dos servidores Pedro de Almeida Calvo e Rodolfo Lázaro Tobias P0orto Silva, junto à SEFAZ/MT, ambos ocupando o cargo de Fiscal Tributário de Nível Superior, desempenhando também a função de fiscalizar o índice de participação dos municípios – IPM. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrente do presente certame licitatório serão cobertos com 

orçamento do exercício corrente, 2021, com a seguinte dotação:
1094 – 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JÚRIDICA

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO 

FISCAL: Evelly Sandy Alves Rosario Shiozawa – Assessor de Secretaria II – Matricula Nº 6716 - 1









Marineides Nogueira Leite de Araujo
Secretária Municipal de Fazenda
Prefeitura Municipal de Diamantino

