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TERMO DE REFERÊNCIA N. 01 / 2022



Contratação emergencial da empresa especializada CRISTAL CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 30.855.222/0001-57, para execução da escrituração contábil tributária visando cumprimento das obrigações da Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), e suas atualizações, com fulcro no art. 75, inciso VIII, da Lei 14.133/2021.


Vigência Contratual: 12 (doze) meses.
Valor estimado pela Administração R$ 197.970,00
Código -TCE/MT -327079/3



TERMO DE REFERÊNCIA nº 01/2022
OBJETO
Contratação da empresa CRISTAL CONTABILIDADE LTDA, CNPJ n. 11.028.336/0001-89especializada para execução da escrituração contábil tributária ao cumprimento das obrigações da Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), e suas atualizações.
FINALIDADE
	Executar a escrituração, compreendendo a coleta de dados, a análise, validação, mensageria e entrega à Receita Federal, e demais atividades acessórias, conforme descritas no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E RESPECTIVOS PRAZOS, deste Termo de Referência.

FUNDAMENTO LEGAL
Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021;
	 Lei 14.133/2021

JUSTIFICATIVA
A contratação de emergencial justifica-se por se tratar de cumprimento de obrigações tributárias e não ligados diretamente à atividade-fim do Tribunal de Justiça e, tendo em vista que a instituição não possuir corpo técnico suficiente para realizar a escrituração tributária, faz-se necessária a contratação, uma vez que o Tribunal de Justiça não dispõe de todos os recursos humanos e tecnológicos para realização dessa atividade, a tempo e modo.
Justifica-se a presente contratação na necessidade de assegurar tecnicamente o cumprimento das obrigações, via sistema próprio da contratada;
Importante ressaltar a necessidade de se fazer cumprir rigorosamente as obrigações, observando a legislação pertinente à matéria e demais normas vigentes, de modo que o Tribunal de Justiça não venha a sofrer sanções, penalidades e ou multas, decorrentes do não cumprimento;
	No atual cenário de contratações do TJMT, as obrigações do R-2010, compreendem os contratos de mão de obra com dedicação exclusiva (terceirização), de construções e de reformas que envolvem mão de obra, dentre outros serviços determinados pela Receita Federal, os quais totalizam até 250 Notas Fiscais mês;
	A contratação dos serviços será executada nas dependências da contratada;
	A contratação da forma emergencial (Lei 14.133/2021)é necessária, tendo em vista:
As grandes demandas da Coordenadoria de Tecnologia de Informação, que inviabilizam a criação dos sistemas e layouts do EFD-REINF, uma vez que estarão em contínua atualização e evolução;
A frustração do protocolo de intenções, para celebração de Convênio com a UFMT (0037019-28.2021.8.11.0000), devido à declinação daquela Instituição;
O início do envio obrigatório da EFD-REINFem abril/2022, restando o período de fevereiro e março para testes e cadastro dos fornecedores;
	Rescisão do contrato 143/2018 TJMT, CIA n. 0109796-16.2018.8.11.0000 em agosto de 2021, que dispunha como objeto em seu escopo: “Aquisição de uma solução integrada de apoio e gestão das informações, processos e controles administrativos, operacionais, táticos e estratégicos da Coordenadoria de Recursos Humanos e Magistrados, contemplando ainda o' fornecimento de manutenção técnica e atualizações da Solução, bem como a implantação, migração de dados, parametrização, integração de sistemas legados, treinamento e desenvolvimento de novos módulos de acordo com as necessidades deste Tribunal de Justiça”, com o intuito de aprimorar e atualizar a performance das áreas impactadas, consequentemente, proporcionar maior efetividade frente às obrigações junto ao Governo Federal, mais especificamente no que concerne EFD – Reinf. Fundamento da rescisão artigo 78, incisos II e IV, e no artigo 79, inciso I, ambos da Lei n. 8666/93, bem com Cláusula Décima Primeira do instrumento contratual.

	O Poder Judiciário não dispõe de solução capaz de apurar informações sobre Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD – Reinf), impossibilitando o cumprimento do Cronograma de Implantação estabelecido no Decreto n. 8373 de 11 de dezembro de 2014 e Instrução Normativa RFB n. 1.701, de 17 de março de 2017.


	Que o prazo para cumprimento da obrigação tributária, por parte da Administração Pública , inicia-se em 08.4.2022, conforme consta no art. 2º, §1º, IV da IN n. 1.701/2017.


	Inexistência de Software no mercado disponível para o setor público. 


	Aindisponibilidade (técnica) do Sistema de Gestão de Contratos e Congêneres - SGC+ para leitura automática das NFs, tramitação e repositório, em formato XML.


	Decisão impondoà Coordenadoria Financeira e Coordenadoria de Tecnologia de Informação adoção de providências formais para Aquisição de Solução Tecnológica para a hospedagem dos dados das notas fiscais de contratos de serviços terceirizados e de outros serviços e respectiva mensageria ao SPED (CIA 0037019-28.2021.8.11.0000)


	Que a empresaCRISTAL CONTABILIDADE presta serviço de escrituração fiscal-digital e utiliza sistema apropriado para realizar a transmissão da escrituração, que comporta os eventos iniciais R-1000, R2010, R1070, R2098, R2099 E R4000, quedeverão ser enviados obrigatoriamente em abril de 2022.


	Há dever de cumprir Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, para que este Egrégio Tribunal de Justiça não incorra multas por não cumprir com as obrigações legais.


VIGÊNCIA
A duração do contrato será de 12 (doze) meses, ou até a conclusão do processo licitatório que será deflagrado, o qual se encontra em estudo.

HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS
HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E JORNADA DE TRABALHO:
	A execução dos serviços deverá ocorrer de segunda a sexta-feira, dentro dos limites da Lei Trabalhista, nas dependências da contratada; 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRAZOS/ QUANTITATIVOS DE POSTOS
Os serviços requeridos estão discriminados no Anexo I – Especificações Técnicas e Prazos, nas condições previstas.
.
DAS UNIDADES GESTORA E FISCALIZADORA
Unidade responsável pelo gerenciamento:
Responderá pela Gestão do Contrato o Departamento do FUNAJURIS da Coordenadoria Financeira do TJMT.
Unidade responsável pela fiscalização:
Responderá pela Fiscalização da execução dos serviços, os servidores, na forma a seguir elencada: 
Fiscal: Jonas de Oliveira Cunha, Diretor do FUNAJURIS, Matrícula 35705;
Fiscal Substituto: Alexander Faria Hurtado, Gestor Administrativo III, Matrícula 34415.

DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
A empresa deverá apresentar a seguinte documentação:
Referentes à habilitação jurídica:
Contrato social e última alteração contratual arquivados na Junta Comercial;
Cópia do CPF e documento de identificação com foto recente do representante legal da licitante, diretores ou sócios;
	Referentes à regularidade fiscal e trabalhista:
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dentro do prazo de validade;
Certificado de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei N. 5.452, de 1º de maio de 1943;
Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE).

Referentes à qualificação econômico-financeira:
Certidão de Falência emitida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, datada dos últimos90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.
	Qualificação Técnico-Operacional da Empresa
Da Empresa

a) Registro da licitante no Conselho Regional de Contabilidade na categoria de empresa de assessoria, consultoria, auditoria ou outra do gênero, bem como a comprovação de sua regularidade com o Órgão de Classe;
b) Se a empresa vencedora for registrada em outra sede, deverá apresentar o visto da entidade de classe profissional competente instalada no Estado de Mato Grosso, quando do início do contrato;
c) Apresentação de atestado de capacidade técnica comprovando a experiência na prestação de serviços descritos no Anexo I deste Termo de Referência;

	DAS DECLARAÇÕES
A empresa licitante deverá apresentar:

	Declaração de Nepotismo;
	Declaração que não emprega menor de idade;
	Declaração de Sigilo;



OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
	Exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços executados e o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta, por meio de servidor especialmente designado;
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do serviço, sempre que for necessário;
	Disponibilizar os documentos necessários ao fiel cumprimento das obrigações contratadas;
	Criar acesso específico no sistema CIA para acesso aos contratos e processos de pagamento, objeto desta contratação;

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Observar fielmente o disposto neste Termo de Referência, responsabilizando-se pela qualidade dos trabalhos, cumprimento dos prazos estabelecidos da Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021;
Corrigir, total ou parcialmente, às suas expensas, o serviço prestado com vício ou incorreção;
Executar os serviços objeto deste contrato com alto nível de qualidade, podendo a Contratante recusar os serviços que não atenderem a tal requisito, ficando nesta hipótese, obrigado a refazê-los, sem nenhum custo adicional para a Contratante;
Informar a Contratante a ocorrência de qualquer ato, fato ou circunstância que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, sugerindo as medidas cabíveis para sua regularização;
Aceitar e facilitar a mais ampla e completa fiscalização, por parte do Tribunal de Justiça, sobre os serviços contratados e os materiais e produtos entregues.
	Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do contrato, devendo orientar os seus funcionários nesse sentido;
A CONTRATADA deverá obedecer aos critérios, padrões, normas e procedimentos operacionais adotados pelo CONTRATANTE, bem como esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações do Poder Judiciário-MT;
Não utilizar o nome do Tribunal de Justiça para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorização;
Responder, por escrito, em tempo hábil, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinente aos serviços objeto do procedimento licitatório, que eventualmente venham a ser solicitados;
Manter, durante a vigência contratual, as mesmas características e condições de habilitação e qualificação técnica apresentadas durante o procedimento licitatório, devendo, justificada e previamente, solicitar autorização para qualquer alteração que possa afetar o cumprimento de suas obrigações;
Aceitar, nas mesmas condições iniciais do contrato, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, dentro do limite permitido em lei;
A solução deverá fazer integração com sistema CIA da CONTRATANTE que possuem em suas bases dados e informações necessárias a serem transmitidas.
A solução deve permitir a transmissão manual de todos os eventos, inclusive os eventos em atraso;
É premissa que a contratação de um sistema informatizado tem o objetivo facilitar a gestão de questões complexas como os programas, também de eliminar os controles manuais e paralelos. O sistema ofertado pela CONTRATADA deve oferecer nível de automação que identifique e gere todos os eventos necessários para manter a CONTRATANTE em conformidade junto ao governo federal, fazendo a gestão completa;
A solução deve ser capaz de identificar, validar, gerar e transmitir automaticamente os eventos pré-autorizados pelo usuário;
Osistema deve informar ao usuário, a partir da identificação da necessidade de geração de um novo evento, que há eventos pendentes de transmissão, sempre que estes não estiverem autorizados a serem transmitidos automaticamente.
	Ficará a cargo da CONTRATADA a responsabilidade pela instalação de quaisquer softwares necessários ao treinamento. A CONTRATANTE designará um representante técnico para auxiliar.

PAGAMENTO
O pagamento deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota Fiscal/Fatura (data do protocolo) quando mantidas todas as condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a Contratada.
	Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência na apresentação de documentação, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para ao Contratante.
	A prestação do serviço será paga por demanda, de acordo com o quantitativo de Notas Fiscais efetivamente escrituradas e processadaspela Contratada;
	A Nota Fiscal/Fatura será analisada pelo Fiscal do Contrato (Departamento do FUNAJURIS) que efetuará o devido atesto quando constatada a regular prestação dos serviços, conforme as exigências do Termo de Referência e do Contrato.
o) Relatório descritivo de atividades realizadas no mês, se necessário;
p) Outros documentos que foremnecessário a análise;
	A Nota Fiscal devidamente atestada será encaminhada pelo Gestor do Contrato para o Departamento Financeiro ou do Funajuris para pagamento por crédito em conta corrente da Contratada por meio de ordem bancária, mediante a apresentação das seguintes comprovações:

a) Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da adjudicatária, comprovando a regularidade tributária e da dívida ativa, dentro do prazo de validade;
b) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade, dentro do prazo de validade;
c) Certidão Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas (CNDT), dentro do prazo de validade;
d) As certidões de regularidade fiscal exigidas para o pagamento deverão ser apresentadas individualmente ou as que constarem da consulta “online” do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, dentro do prazo de validade, podem ser substituídas, conforme determinação da área competente do pagamento.
	A apresentação de Notas Fiscais/Faturas com incorreções, ou desacompanhadas da documentação prevista, implicará na sua devolução à CONTRATADA, dentro do prazo de até 5 dias úteis, para regularização, além da suspensão do prazo de recebimento do serviço, sendo este retomado a partir da data de sua reapresentação, que não poderá exceder igual prazo.
	A CONTRATADA deverá apresentar declaração de opção pelo Simples Nacional juntamente com seus documentos de habilitação, ou, deverá anexá-la à primeira fatura.

Para efeito de emissão de Nota Fiscal, os dados cadastrais do FUNAJURIS – FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO são os seguintes: CNPJ: 01.872.837/0001-93, Inscrição Estadual: Isento, Endereço: Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, s/n, Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT
O pagamento será efetuado mensalmente, mediante emissão de Ordem Bancária para crédito em conta corrente da CONTRATADA, que deverá ser informada na Nota Fiscal.
Excluem-se da contagem do prazo acima todos os períodos utilizados pela CONTRATADA para correção de documentos que se vinculem ao pagamento.
Por ocasião do pagamento haverá retenções a título de tributos e contribuições, conforme legislação em vigor e regras contratuais, e ainda, serão deduzidas as multas ou os débitos, se houver, além das retenções exigidas pelo Conselho Nacional de Justiça.
	A CONTRATADA fica ciente da condição de que o PJMT, em atendimento às disposições da Instrução Normativa RFB 971/2019 de 13/11/2009, Lei n. 8.212 de 24/07/1991 e Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018), poderá reter fonte, quando ocorrer pagamentos efetuados dos impostos e contribuições: Contribuição Previdência e Imposto de Renda Retido na Fonte de Pessoas Jurídicas;

SANÇÕES

12.1.	Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
12.1.1.	dar causa à inexecução parcial do contrato;
12.1.2.	dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
12.1.3.	dar causa à inexecução total do contrato;
12.1.4.	deixar de entregar a documentação exigida;
12.1.5.	não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
12.1.6.	não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.7.	 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
12.1.8.	apresentar declaração ou documentação falsa exigida ou prestar declaração falsa durante a dispensa ou a execução do contrato;
12.1.9.	fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
12.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.11.praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
12.2.O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a)	Advertência pela falta do subitem 12.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b)	Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da contrataçãopela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 12.1.1 a 12.1.11;
c)	Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 12.1.2 a 12.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
d)	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 12.1.8 a 12.1.11, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
12.3.	Na aplicação das sanções serão considerados:
12.3.1.	a natureza e a gravidade da infração cometida;
12.3.2.	as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3.	as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
12.3.4.	os danos que dela provierem para a Administração Pública;
12.3.5.	a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
12.4.	Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
12.5.	A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
12.6.	A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.7.	Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
12.8.	A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
12.9.	O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público, no que couber;
12.10.	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999, no que couber.

DO PREÇO
Estimativa conforme proposta
Itens
Quantidade de NFs mês
Valor Unitário
Total mês
Total 12 meses
01
  Até 250
R$ 47,51
R$ 11.878,20
R$ 142.538,40

No Anexo III consta o quadro demonstrativo da pesquisa de preço realizada

JUSTIFICATIVA DO PREÇO
	A razoabilidade do valor da presente contratação emergencial pode ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos.
	Verifica-se que iniciou-setratativas junto a UFMT, conforme expediente 0037019-28.2021.8.11.0000, andamento 58, entretanto restou prejudicado em razão da desistência da contratada. Conforme proposta apresentada o valor do serviço seria R$ 2.716.122,98 (dois milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e setenta e dois reais e noventa e oito centavos).
O valor proposto pela empresa CRISTAL CONTABILIDADE LTDA é de R$ 197.970,00 (cento e noventa e sete mil, novecentos e setenta reais), valor esse mais vantajoso para E. Tribunal de Justiça, reforçando o princípio da economicidade e eficiência. 

RAZÃO DA ESCOLHA DESTA EMPRESA
	A empresa está no mercado a mais de 12 anos e, presta serviços de escrituração contábeis, sempre buscou atualizações nas legislações vigentes e investindo em tecnologia e especializações para melhor atender os clientes;
	 A empresa CRISTAL CONTABILIDADE LTDA é especializada na prestação de serviços técnico - administrativos e de consultoria tributária, previdenciária e organizacional ora pretendida, em razão da necessidade da manutenção da legalidade tributária junto ao fisco federal, auxilia a Administração Pública no efetivo cumprimento das normas previdenciárias, tributárias e administrativas;
	A empresa apresentou proposta de menor preço, dentre a pesquisa realizada e dispõe de solução tecnológica para o cumprimento das obrigações do EFD-REIF junto a Receita Federal;
  Por estas razões e considerando o imperativo do cumprimento legal de implantação do sistema EFD-Reinf, a empresa se compromete a proporcionar uma gestão eficiente;
	A empresa em contratação localiza-se à na mesma à Av. Amarílio de Almeida, 96 - Poção, Cuiabá - MT, 78015-800, ou seja, 13min (5,3 km) da contratante.

SIGILO E INVIOLABILIDADE
21.1 A contratada deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das informações a que tem acesso, conforme anexo II.

DO CÓDIGO APLIC-TCE/MT - Código: 327079/3 

Cuiabá, 11 de março de 2022.


Jonas de Oliveira Cunha
Fiscal
CPF 027.580.011.36



ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E RESPECTIVOS PRAZOS
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
R-1000 – Cadastro das Empresas
	Buscar no sistema Cia de cada contrato os dados necessários a realização do cadastro;
	Identificar, enquadrar, preencher e validar os eventos da EFD-Reinf, inclusive para apuração de retenções e das contribuições sociais previdenciárias devidas;
	O evento R-1000 deverá ser o primeiro a ser transmitido pois nele será fornecido as informações cadastrais do contribuinte, contendo os dados necessários para a validação dos próximos eventos da EFD Reinf, inclusive para apuração das retenções e contribuições devidas. As principais informações a serem declaradas são: o regime tributário a que se enquadra a empresa, dados do contato do responsável pela escrituração do REINF, se a empresa se enquadra na desoneração da folha de pagamento e se está obrigada a entregar o Sped Contábil, e somente será necessário ser enviado novamente quando houver alguma alteração nas informações enviadas anteriormente;

Neste evento serão discriminadas as informações que influenciam na apuração correta das contribuições sociais e eventuais acréscimos legais, como a classificação tributária do contribuinte, acordos internacionais para isenção de multa, situação da empresa (normal, extinção, fusão, cisão ou incorporação), dentre outras;
Enviar informações referentes às prestações de serviços realizadas mediante cessão de mão de obra, empreitada e subempreitada, contendo as informações relativas aos tomadores dos serviços, com as correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias destacadas no documento fiscal, e outros que se fizerem necessários;
	Informações de identificação do contribuinte;
 Informações de contato;
 Informações de órgãos públicos estaduais e municipais relativas a Ente Federativo Responsável - EFR;
Alteração ou exclusão das informações; 
Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade; 
Informação destinada a localizar corretamente as informações já existentes e que serão objeto de exclusão através deste evento;
	
	Eventos Exclusivo R2010 – SERVIÇOS TOMADOS


	Informações de identificação do contribuinte; 
	Analise da empresa tomadora for sujeito à contribuição previdenciária sobre a receita bruta - (CPRB); 

Analise dos Serviços Tomados - Cessão de Mão de Obra ou Empreitada, dentre outros serviços determinados pela Receita Federal; 
Identificação do Estabelecimento/obra contratante dos Serviços;
 Analise sobre os tipos de Serviços constantes da Nota Fiscal; 
Analise de processos relacionados a não retenção de contribuição; previdenciária ou redução de alíquota;
 Analise dos arquivo XML das NFE-S de cada município;
 Implantação e parametrização Sistema apropriado das informações obrigatórias da EFD-REINF;
Parametrização das empresas contratantes;
Parametrização dos cadastros das empresas dos serviços tomados;
Parametrização do imposto previdenciário retido;
Parametrização do layout dos XML no sistema Domínio;
	Parametrização da Apuração;

Parametrização indicação de prestação de serviços / Tipo de Serviços;

	EXECUÇÃO SERVIÇO MENSAL

	Importação das NFS-E, através do arquivo xml;

Informar os tipos de Serviços constantes da Nota Fiscal após a importação do arquivo xml;
Conferência dos arquivos importados xml, confrontando com as notas fiscais em PDF;
Apuração da escrituração fiscal mensal
Envio do relatório da escrituração a contratante para conferência;
Autorização da contratante para envio dos eventos da EFD-REINF 
Transmissão dos eventos para Receita Federal; 
Acompanhamento e orientação para a corretaprestação de informações junto ao sistema EFD/REINF;
Orientações técnicas,sempre que requisitadas, no surgimento de novidades tecnológicas ligadas ao assunto, bem como alterações que possam gerar impacto imediato na alimentação de informações dos sistemas EFD/REINF;
Envio dos eventos: R1000, R2010, R1070, R2098, R2099 E R4000.

	DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS SERVIÇOS


	A análise e coleta de dados das Notas Fiscais deverá ser realizado no prazo de até 2 (dois) dias;

Os dados deverão ser extraídos e encaminhados a tempo a fim de cumprir as obrigações estabelecidas junto a Receita Federal;

Cuiabá, 11 de março de 2022

Jonas de Oliveira Cunha
Fiscal
CPF 027.580.011.36



ANEXO II

MODELO DE TERMO DE SIGILO

Pelo presente instrumento o Sr. __________,  contratado pela empresa ________________, que presta serviços ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para ______________, mediante Contrato nº _________, se compromete a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tiver acesso em função das atividades desenvolvidas em instrutória/consultoria, entendendo-se como “informação confidencial” toda informação relativa à processos do Poder Judiciário de Mato Grosso a que tenha acesso, sob forma escrita, verbal, ou qualquer outro meio de comunicação.
Para tanto, concorda e se compromete:
	A manter sigilo, tanto escrito como verbal, de todos os dados, e informações obtidos com sua participação;

A não divulgar, publicar ou noticiar qualquer aspecto que tenha participado diretamente ou indiretamente ou que tenha tomado conhecimento, sem prévia autorização da Coordenadoria Administrativa;
A não fazer cópia, transferência de arquivos digitalizados ou registro por escrito de qualquer informação confidencial, relacionada aos processos do Poder Judiciário, assim como proteger essa informação para que não seja copiada, revelada ao que tenha uso indevido ou não autorizada;
Que o não cumprimento deste presente Termo acarretará efeitos de ordem penal, civil e administrativa contra os seus transgressores.

Cuiabá, _____ de _________de 2022.

RESPONSÁVEL





ANEXO III

PESQUISA DE PREÇO

Empresa
Quantidade
Valor unitário
Total/mês
Total 12 messes
Cristal Consultoria Contabilidade
250
R$	47,51
R$ 11.878,20
R$	142.538,40
Maciel Contabilidade
250
R$	47,75
R$ 11.937,50
R$	143.250,00
L & A Contabilidade
250
R$	59,92
R$ 14.980,00
R$	179.760,00

*Em consulta ao sistema RADAR TCE-MT, bem como no site Compras Governamental do Governo Federal, não logramos êxito de localizar preços públicos referentes ao serviço. 

