
 

 

 
CONTRATO N.º 005/2022 

Processo Administrativo N.º 026/2022 
 

 
CONTRATANTE: Associação dos Municípios do Vale do Itapocu - AMVALI 

CNPJ: 83.784.090/0001-86 

CONTRATADO: Silvestrin Consultoria em Gestão Tributária Eireli 

CNPJ: 25.404.725/0001-76 

OBJETO: Prestação de serviços do(a) CONTRATADO(A) para assessoria e consultoria na 

área de movimento econômico da região da AMVALI, sendo: -Serviço de Assessoria e 

Consultoria no Movimento Econômico  para análise e acompanhamento dos trabalhos 

de definição do IPM – Índice de Participação do Município no valor adicionado fiscal, 

junto a Secretaria de estado e Fazenda de Santa Catarina, verificando inconsistência de 

todas as DIMEs – Declaração do ICMS e Movimento Econômico, apresentadas por todas 

as empresas com sede nos Municípios da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu 

– Amvali, em arquivos eletrônicos, objetivando implementar a participação, quota 

parte, do produto de arrecadação do ICMS – Imposto Sobe Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal e Interestadual e Comunicação, em 

conformidade com o processo nº 026/2022 datado em 29 de julho de 2022; - 

Conferências, processamento das informações recebidas, (DIMEs), aliado a cultura do 

contribuinte em descumprir as obrigações acessórias e sonegar as informações 

necessárias e precisas para apuração do Valor Adicionado, produto essencial para 

estabelecer os índices definitivos do retorno do ICMS, especialmente no que se 

relaciona aos instrumentos previsto na Constituição Federal e utilizado pelo Estado para 

apurar os índices definitivos de participação que cada Município terá no total da 

arrecadação do ICMS; -Identificar eventuais irregularidades nas (DIMEs) que possam 

gerar potenciais contingências fiscais e corrigir os procedimentos, junto aos 

contabilistas; -Capacitações aos secretários dos Municípios da AMVALI, contribuintes e 

contabilistas, por meio de rotinas de visitas e ampla divulgação e orientação quanto ao 

correto preenchimento das declarações do VA, (Dimes), em nível individual e coletivo 

(e-mails, contatos com os órgãos representantes de cada classe dos contribuintes como: 

associações e sindicatos, com o objetivo de fomentar e agregar valor, etc); -Participar 

do grupo de trabalho da AMVALI, composto por integrantes dos municípios, associações 

e sindicatos afins;   -Dar apoio técnico no departamento de fiscalização e controle 

visando ampliar a arrecadação das receitas do ICMS (DIMEs);  -Confeccionar pareceres, 

visitas técnicas, relatórios e respostas às consultas feitas, dando segurança e suporte no 



 

 

correto preenchimento das Declarações de Informações do ICMS e Movimento 

Econômico – DIMEs aos municípios da AMVALI; -Acompanhamento do crescimento e 

queda do valor adicionado dos municípios associados através de análises técnicas 

diárias, bem como das informações recebidas, com estratificação dos contribuintes em 

função de sua importância na economia municipal. Através da identificação das 

oportunidades que possam contribuir para o incremento no VA objetivando o 

crescimento nos índices do retorno do ICMS (DIMEs) junto aos municípios da AMVALI – 

Associação dos Municípios do Vale do Itapocu, sendo comtemplados nestes serviços a 

elaboração de documentos conforme as demandas dos municípios ou da AMVALI, na 

apuração e definição dos índices de retorno do ICMS.  

FUNDAMENTO LEGAL: Com base no art. 11º, a CONTRATANTE declara que realizou com 

os procedimentos de contratação estabelecidos pela Resolução 02/2018, observado os 

preceitos legais. 

 

VALOR: R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) mensais. 

 

TIPO: Contrato Administrativo. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura e terá a vigência de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que as partes 

manifestem expressamente a intenção de prorrogar o contrato antes do seu término. 

DATA DE ASSINATURA: 15 de agosto de 2022. 

 

 

DOUGLAS ELIAS DA COSTA 
Presidente da Amvali 

 
 

 


