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                                                                                     TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram a Prefeitura 

Municipal de Pedra Preta/MT e a Empresa Gutemberg & Vieira 

Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda - Me. 

 

Pelo presente instrumento de direito, nesta e na melhor forma, de um lado o Município de Pedra Preta, Estado de 

Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Avenida Fernando Correa da Costa, no 

940, Centro, Pedra Preta/MT, inscrito no CNPJ/MF sob o no 03.773.942/0001-09, neste ato representado pela 

Prefeita Municipal, Sra. MARILEDI ARAUJO COELHO PHILIPPI, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua 

Sergipe, no 552, Centro Pedra Preta MT, CEP 78795-000, portadora do RG no 148.027 SSP/MT e CPF no 468.902.971-

72, e de outro lado a empresa Gutemberg & Vieira Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda - ME, inscrita no 

CNPJ/MF Nº 17.142.115/0001-13, sediada em, situada na Av. Brasil, no 34, sala 101, Centro, João Neiva/ES, CEP 

29.680-000, neste ato representada por Rafael da Cruz Araújo Vieira, portador do RG 1.727.794 – SSP/ES e inscrito 

no CPF/MF sob o nº 099.219.377-07, domiciliado em Cuiabá/MT, doravante denominada simplesmente G&V 

Consultoria, têm entre si justo e avençado o presente Termo de Cooperação Técnica sujeitando-se, os partícipes, no 

que couber, às normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Este Termo de Cooperação Técnica tem por objeto o compartilhamento da cessão dos direitos de uso, instalação e 

implementação do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Simples Nacional, doravante denominado de SIGA 

Simples, de propriedade da G&V Consultoria, com vistas à implementar rotinas de Monitoramento, Controle e 

Auditoria dos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional e pelo sistema de recolhimento em 

valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, devidos pelo Microempreendedor Individual - 

SIMEI, objetivando o incremento de receita própria relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

A execução dos trabalhos de implantação do SIGA Simples e a prestação de serviços de treinamento e de suporte 

técnico operacional relativo ao SIGA Simples, serão efetuadas pela G&V Consultoria. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

As obrigações da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA e da G&V Consultoria para a plena execução do Termo 

de Cooperação Técnica ficam assim pactuadas: 

I – Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA: 

a) Designar um responsável pelo TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA; 

b) Efetuar a gestão e auditoria dos contribuintes do ISSQN optantes pelo SIMPLES e SIMEI por meio do SIGA Simples; 

c) Disponibilizar servidor público vinculado às atividades de tributação para, durante horário normal de trabalho e 

em períodos previamente acordados, realizar treinamento para utilização do SIGA Simples; 

d) Permitir à G&V Consultoria, por meio de seus representantes, que acompanhe presencialmente a utilização do 

SIGA Simples, com o objetivo de identificar possibilidades de melhoria na ferramenta; 

e) Fornecer à G&V Consultoria relatórios sucintos de falhas ou dificuldades apresentadas durante o uso da 

ferramenta, bem como sugestões de melhorias e implementação de novas fucionalidades; 

f) Permitir à G&V Consultoria, supervisionada por servidor público vinculado às atividades de tributação, acesso à 

base de dados cadastrais dos contribuintes, a fim de verificar a regularidade do CNPJ junto à Receita federal do Brasil 

bem como o status da opção pelo Simples Nacional / SIMEI. 

g) Permitir à G&V Consultoria, supervisionada por servidor público vinculado às atividades de tributação, acesso a 

relatórios de faturamento consolidados por CNPJ e período de apuração, com base nas Notas Fiscais de Serviço, 

eletrônicas ou convencionais. 

h) Subsidiar, hospedagem e alimentação dos representantes da G&V Consultoria quando esses se deslocarem ao 

município de Pedra Preta, para realizar atividades relacionadas ao presente Termo de Cooperação Técnica. 

 

II - Compete à G&V Consultoria: 

a) Propiciar a Gestão e Auditoria do Simples Nacional, consubstanciados em rotinas eletronizadas de 

Monitoramento, Controle e Auditoria dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional e pelo SIMEI, dos 

contribuintes do ISSQN - confome detalhamento do Anexo Único; 

b) Instalação e implementação do SIGA Simples e dos procedimentos, incluindo treinamento de usuários; 

c) Prestação de suporte técnico para as questões relativas ao SIGA Simples, via telefone ou e-mail, de segunda à 

sexta-feira, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, horário de Brasília, excetuando-se feriados; 
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d) Definir juntamente com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, regras e procedimentos relativos à 

segurança do SIGA Simples, para credenciamento de usuários e transmissão de dados via rede Internet; 

e) Designar um responsável pelo TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS CUSTOS 

A G&V Consultoria afirma que o compartilhamento da Cessão dos Direitos de Uso, a instalação, manutenção, 

treinamentos e implementação do SIGA Simples executados pela G&V Consultoria, sob a gestão, controle e 

orientação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, ocorrerá sem quaisquer ônus ou encargos para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, à exceção dos destacados no item h da CLÁUSULA TERCEIRA. 

A G&V Consultoria afirma que busca, com o presente Termo de Cooperação Técnica, o aprimoramento e 

desenvolvimento de novas funcionalidades para o SIGA Simples, não havendo previsão de remuneração financeira 

pela Cessão dos Direitos de Uso no período de vigência do mesmo, definido na CLÁUSULA SÉTIMA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

As PARTES reconhecem que as Informações Confidenciais constituem valiosos segredos protegidos legalmente e 

concordam que as utilizarão somente de acordo com as disposições deste TERMO DE COOPERAÇÃO e não divulgarão 

ou permitirão sua divulgação direta ou indireta, a qualquer terceiro alheio a este. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO SIGILO 

As partes obrigam-se a observar e guardar sigilo comercial e fiscal sobre as informações relativas: 

a) Ao sistema, sua documentação; 

b) Às comunicações internas e regras de negócio da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA; 

c) Aos dados constantes do cadastro de contribuintes do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, não podendo utilizar ou 

divulgar tais informações para qualquer fim, sob as penas da lei civil, penal, de propriedade industrial e intelectual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

O presente Termo entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá eficácia pelo período de 12 (doze) 

meses, a partir da mesma data. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

A G&V Consultoria reconhece os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA previstos no artigo 77 da Lei 

Federal n° 8.666/93, podendo ser este TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA rescindido de pleno direito por este sem o 

consentimento expresso daquela. Por tratar-se de acordo NÃO-ONEROSO, não há previsão de qualquer forma de 

ressarcimento ou indenização por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA. 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Pedra Preta-MT, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, para efeito de desate de questões porventura surgidas na execução do presente TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. O presente Termo rege-se pelas normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores 

alterações. 

10.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 

vencimento, prorrogandose este para o primeiro dia útil, se recair em dia sem expediente. 

10.3. Sempre que houver necessidade e mediante cartas reversais acordadas pelas partes, poderão as cláusulas 

deste documento ser aditadas, modificadas ou suprimidas, passando essas cartas a fazer parte integrante do 

presente Termo como um todo único e indivisível. 

10.4. Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, proceder a publicação do extrato do presente TERMO DE 

COOPERAÇÃO na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93. 

10.5. E, por estarem assim justos e acordados assinam as partes o presente TERMO, em 02 (duas) vias, todas de igual 

teor e forma, na presença de (02) duas testemunhas para que produza seus efeitos legais, sendo a seguir arquivado 

em ordem numérica de acordo com a Legislação Municipal em vigor. 

Pedra Preta/MT, 15 de setembro de 2014. 

 
MARILEDI ARAUJO COELHO PHILIPPI                                       
Prefeita Municipal de Pedra Preta – MT       

 

RAFAEL DA CRUZ ARAÚJO VIEIRA 
Gutemberg & Vieira Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda - Me 
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ANEXO ÚNICO 

 

O Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Simples Nacional, ou SIGA Simples, é uma plataforma para 

Monitoramento, Controle e Auditoria dos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional e pelo 

sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, devidos pelo 

Microempreendedor Individual - SIMEI. 

O que o SIGA Simples faz? 

1. Monitoramento e Controle 

1.1. Verificação Cadastral 

Confronta o Cadastro Municipal de Contribuintes do ISSQN e o status de opção pelo SN e SIMEI junto à Receita 

Federal do Brasil (RFB). 

1.2. Omissão de Entrega do PGDAS-D e DASN SIMEI 

Verifica, para cada período de apuração, a obrigatoriedade de entrega do PGDAS-D. 

Verifica se o contribuinte cumpriu a obrigação de entregar o PGDAS-D. 

1.2.1. Constatada omissão, é gerada Notificação de Descumprimento de Obrigação Acessória. 

1.2.2. Constatado o Descumprimento Reiterado de Obrigação Acessória, será expedido Termo de Exclusão do 

Simples Nacional. 

1.3. Omissão de Pagamento do Valor Declarado 

Verifica o efetivo recolhimento do valor devido, declarado no PGDAS-D e DASN SIMEI 

1.3.1. Constatado falta de pagamento, é gerada Notificação de Descumprimento de Obrigação Principal. 

1.3.2. Constatado o Descumprimento Reiterado de Obrigação Principal, será expedido Termo de Exclusão do Simples 

Nacional. 

2. Auditoria 

2.1. Marcação de Imunidade, Isenção e Redução de Base de CálculoO Simples Nacional, salvo poucas exceções, não 

permite a fruição concomitante de outros benefícios fiscais. Assim, há fortes indícios de irregularidade para 

verificação e possível autuação. 

2.2. Omissão de Receita 
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Confronto entre a receita declarada do PGDAS-D e DASN MEI e o montante do faturamento apurado nas Notas 

Fiscais de Serviço Eletrônicas. 

2.3. Classificação Incorreta da Receita 

Identificação de situações em que o contribuinte utiliza classificações de receita que não produzem valores a 

recolher (substituição tributária), representando forte indício de irregularidade. 

Características do SIGA Simples 

1. O sistema foi desenvolvido para ser executado via WEB, através de qualquer navegador Web. Não há necessidade 

de aquisição de softwares adicionais. 

2. Todo o processamento ocorre em um ambiente seguro, em servidores protegidos por certificação digital. 

3. Todo o processo é intuitivo, não exigindo capacitação para os servidores. Foram desenvolvidas trilhas de auditoria, 

em que todo o processo é dividido em etapas, com entradas de dados específicas e relatórios de monitoramento e 

controle padronizados. 

4. Todas as Notificações e Termos a serem enviadas aos contribuintes foram especificadas segundo a legislação 

atualizada. 

 


