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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO. 
 

1.1 - Contratação de empresa jurídica especializada em prestação de serviços de Consultoria e 

Assessoria Tributária Municipal na elaboração de revisão e atualização do Código Tributário, 

Código de Obras, Código de Posturas, da Planta Genérica de Valores do M²T, M²E e seus 

Fatores Corretivos que incidirá o IPTU na Zona Urbana, nas áreas urbanizáveis ou de expansão 

urbana e do ITBI urbano e do Zona Rural do Município, do Recadastramento fiscais das 

atividades econômicas,  da análise e do ajustamento da dívida ativa, do treinamento fiscal, teórico 

e prático dos tributos e posturas do município.  

 
2 – INTRODUÇÃO. 
 
2.1 - O município de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso pretende contratar, com 

base na Lei nº. 8.666/1993, suas alterações, bem como, nas demais normas legais e 

regulamentares pertinentes ou outras que vierem a substituí-las, Contratação de empresa para 

serviços especializados, conforme especificações e rotinas que seguem descritas neste Termo de 

Referência, deste Edital. 

 
3 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E VIGÊNCIA. 
 
3.1 - Como rege a Lei n°. 8.666/93, a Contratação de empresa jurídica especializada em 

prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Tributária Municipal na revisão e atualização 

de serviços especializados não tem natureza continuada, assim, a necessidade da realização de 

procedimento licitatório. A revisão e atualização do Código Tributário Municipal editado em 

2002, não corresponde com a realidade atual, sendo imprescindível para consolidar com a edição 

de novas normas legais e a dinâmica do crescimento e ampliação de novas atividades 

econômicas, ao qual, requer a constante atualização para a sua adequação a nossa realidade, 

corrigir também brechas em relação as penalidades e infrações, bem como, aplicar a justiça 

tributária. Este Código trata do Sistema Tributário Municipal, dispondo sobre os fatos geradores, 

os contribuintes, as bases de cálculo, a incidência, as alíquotas, o lançamento, a cobrança, a 
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fiscalização e o recolhimento de tributos municipais, estabelecendo normas de direito a eles 

pertinentes, disciplinando a aplicação de penalidades, a concessão de isenção as reclamações e 

os recursos, definindo as obrigações acessórias e as responsabilidades dos contribuintes. 

Também a necessidade de revisão e atualização do Código de Posturas Municipal, em razão 

de que o município passou por um processo de crescimento, vindo a se instalar novas atividades 

econômicas, melhoria na infraestrutura da cidade, no social, populacional assim necessitando de 

novos meios instrucionais e essenciais para a fiscalização municipal ser eficiente nas suas ações 

para manter as regras de utilização do ambiente urbano nos aspectos de higiene pública, 

sossego, conforto, salubridade, dos estabelecimento de condições para a instalação e 

funcionamento das atividades econômicas não permanentes (sazonais e/ou periódicas) que se 

realizam nos espaços públicos e outras essencialidades. Da mesma forma, a essencialidade da 

revisão e atualização dá Planta Genéricas de M²T, M²E e seus Fatores Corretivos, tem a sua 

eficácia  em identificar os valores venais através do conjunto de valores básicos unitários de 

imóveis urbanos, compreendendo terrenos, edificações e glebas devidamente homogeneizados 

segundo critérios técnicos e uniformes quanto à contemporaneidade, aos atributos físicos dos 

imóveis, às características das respectivas zonas, à natureza física, à infraestrutura, aos 

equipamentos comunitários, aos níveis de atividades existentes, são de fundamental importância 

pela sua relevância em realizar a identificação do valor venal do imóvel, sobre este, incide o 

cálculo do IPTU e ITBI para zona urbana, nas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana e na 

Zona Rural do Município que incidirá somente o ITBI, com base neste elemento técnicos, construir 

sustentação jurídica para uma lançamento e cobrança justa, aplicar a justiça tributária, embasada 

em valor venal correto correspondente a realidade do momento dos imóveis,  o que atualmente 

pela defasagem, não condiz  com a realidade do universo imobiliário do Município, necessita 

ainda que seja realizado o recadastramento fiscal das atividades econômicas correspondente 

a indústria, fabricação, comercio, prestação de serviços de qualquer natureza e atividades 

eventuais, bem como, analise e ajustamento da dívida ativa para limpeza do estoque de dívida 

prescrita e medidas administrativas para a sua captação e treinamento fiscal, teórico e prático 

dos fiscais do município, aplicado aos tributos municipais, sendo que,  o recolhimento dos tributos 

depende da atuação da fiscalização principalmente porque é a autoridade para fazer o 
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lançamento e notificar o contribuinte. Sendo o seu dever conhecer e fazer cumprir as regras 

legais com o objetivo de proteger uma das maiores fontes de renda do Município, portanto, a 

qualificação dos agentes fiscais para atuar com segurança para capturar com segurança jurídica 

da receita tributária municipal, com o procedimento administrativo baseado na legislação própria e 

demais legislações que tratam da matéria e o Código de Obras Municipal é de relevância, 

sendo necessário que seja estabelecido na legislação os trâmites referentes ao processo de 

aprovação do projeto e licenciamento da obra, bem como, dará a fiscalização meio necessário  de 

critérios para ocupação de espaço público para causar menor impacto possível na cidade em 

relação ao canteiro de obras, tapumes, utilização de calçadas e etc., e penalidades pelas 

infrações que vier ser cometidas. 

 

3.2 – Finalizando, também temos que cumprir para não sermos responsabilizado o que está 

estabelecido no que seguem: 

a) Atendimento quando da solicitação dos Contribuintes; 

b) Atendimento quando da solicitação do Poder Legislativo Municipal; 

c) obrigatoriedade estabelecida no art. 2º da Resolução Normativa nº. 31, de 27 de novembro de 

2012 do TCE – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para a atualização periódica da 

Planta Genérica de Valores do Município para subsidiar o cálculo do ITBI – Imposto sobre 

Transmissão de Bens Móveis, IPTU - Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, CM - 

Contribuição de Melhoria; 

d) O atendimento ao art. 11 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – LRF - Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que estabelece requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 

fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 

constitucional do ente da Federação; 

e) A necessidade do cumprimento da alínea X do artigo 10 da Lei nº 8.492/92 – Improbidade 

Administrativa, ao qual refere pela possibilidade de sanções ao Agente Público pelo ato lesivo ao 

erário quando agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz 

respeito à conservação do patrimônio público; 
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f) Do Oficio Circular nº 2008/2014/GPRES-WJT, de 15 de dezembro de 2014, do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso, referente ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ALAVANCAR A 

RECEITA PRÓPRIA MUNICIPAL, que a partir do exercício de 2015, analisará, rigorosamente, as 

medidas efetivas adotadas pela gestão municipal para alavancar a receita própria, cujo resultado 

será incisivamente considerado na deliberação do Parecer Prévio das Contas de Governo. 

 
3.3 - A Presente contratação não é de natureza continuada. 
 
3.4- Tendo em vista estarmos com toda legislação tributária extremamente defasada, há máxima 

urgência na realização dos serviços ora solicitados, portanto, o fornecedor está obrigado a 

entregar os objetos licitados, dentro de 2 (dois) meses, a contar da data da Ordem de Serviço, 

conforme segue: 

 

3.4.1 – Código Tributário Municipal, até 60 (sessenta) dias a contar da data da ordem de serviço; 

 

3.4.2 – Código de Obras e de Posturas Municipal, até 60 (sessenta) dias a contar da data da 

ordem de serviço; 

 

3.4.3 – Planta Genérica de VM²T, VM²E e de seus fatores corretivos, que incidirá o IPTU na Zona 

Urbana, nas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana e do ITBI na Zona Rural do Município, 

até 60 (sessenta) dias a contar da data da ordem de serviço; 

 

3.4.4 – Recadastramento fiscal das atividades econômicas, até 60 (sessenta) dias a contar da 

data da ordem de serviço; até 60 (sessenta) dias a contar da data da ordem de serviço; 

 

3.4.5 – Análise e ajustamento da dívida ativa, 60 (sessenta) dias a contar da data da ordem de 

serviço; 

 

3.4.6 -  Treinamento teórico e prático dos tributos municipais, até 60 (sessenta) dias a contar da 

data da ordem de serviço.     
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3.5- A vigência contratual é de 2 (dois) meses, a contar da data da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado com o pedido formalizado do fornecedor, justificando a necessidade para 

a devida apreciação e formalização da anuência ou não da contratante, com a exceção dos 

subitens 3.4.5 e 3.4.6, do item 3.4, deste. 

 
 
 
4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. 

 

4.1 – Código Tributário Municipal: 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 1º mês 2º mês 

4.1. Coletânea das normas legais existentes: 
 
4.1.1- Código Tributário Municipal e suas alterações posteriores em vigor; 
Decreto de regulamentação das aplicabilidades administrativas, das permissões 
e ações fiscais;  
 
4.1.2- Tributos e não Tributos: IPTU, ISSQN, ITBI, Taxas de Serviços Urbanos, 
Taxa do Poder de Polícia Administrativa e dos Preços Públicos dos serviços 
prestado pelo município, quando ao lançamento até a sua cobrança ou inscrição 
em dívida ativa, das isenções, imunidades, infrações e penalidades;   
 
4.1.3- Reunião com os colaboradores da gestão tributárias, para apresentarem 
as necessidades essenciais na operacionalização de suas atividades interna e 
externa na aplicação da justiça tributária; e  
 
4.1.4- Relatório técnico da finalização dos resultados coletados. 

 
 
 
 
 
 

X 

 

 
4.1.5- Desenvolvimento do Projeto da Lei Complementar: 
 
4.1.5.1- Aspectos Constitucionais, compreende os estudos de toda soberania 
estabelecida como direito do município em gerir normas administrativas e 
tributárias dentro do seu universo de atividades econômicas, incluindo as 
espécies de tributos, dimensionamento das alíquotas, formas de cálculo, do 
parcelamento, da unidade de referência, data de vencimento, infrações e 
penalidades, isenções e imunidades, fiscalização, dívida ativa, cobranças 
extrajudicial e judicial;  
 

 
 

X 
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4.1.5.2- Assentamento textual da necessidade do dia a dia da gestão tributária 
e realidade do universo contributivo do município no aspecto administrativo e 
tributário. 

 
4.1.6- Apresentação do Projeto de Lei Complementar; apreciação, sugestão e  
alteração sendo cabíveis; 
 
4.1.6.1- Relatório do resultado da apresentação. 

  
X 

4.1.7- Entrega do Projeto de Lei Complementar finalizado. 
4.1.7.1- Assinatura do Termo de Conclusão dos Serviços Contratados. 
 

  
X 

4.2 – Código de Posturas Municipal: 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 1º 
mês 

2º mês 

4.2.1. Coletânea das normas legais existentes: 
 
4.2.1.1- Código de Posturas Municipal e suas alterações posteriores em vigor; 
Decreto de regulamentação das aplicabilidades administrativas, das permissões 
e ações fiscais;  
 
4.2.1.2- Das novas atividades econômicas existentes, das ocupações em espaço 
públicos, das permissões de publicidades, das ações do fiscal de posturas, das 
infrações, das penalidades; 
 
4.2.1.3- Reunião com os fiscais de posturas, para apresentarem as 
necessidades essenciais na operacionalização de suas atividades interna e 
externa; e  
 
4.2.1.4- Relatório técnico da finalização dos resultados coletados. 

 
 
 
 
 

X 

 

4.2.2 Desenvolvimento do Projeto da Lei Complementar; 
 
4.2.2.1- Assentamento textual das necessidades constatadas do dia a dia nas 
ações fiscais. 

 
X 

 

 
4.2.3. Apresentação do Projeto da Lei Complementar; 

   
4.2.3.1- Apreciação, sugestão e das alterações necessárias. 

  
X 

 
4.2.4 Entrega do Projeto de Lei Complementar finalizado. 
 
4.2.4.1- Assinatura do Termo de Conclusão dos Serviços Contratados. 

  
X 
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4.3 – PLANTA GENÉRICA DE VM²T, VM²E e SEUS FATORES CORRETIVOS: 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 1º 
mês 

2º mês 

4.3- Coletânea da norma legal em vigor, conferência cartográfica, relatórios do 
sistema, portaria, reunião de estudo para o conhecimento da realidade dentro do 
universo contributivo imobiliário urbano e projeção de nova avaliação do metro 
quadrado do terreno por face de quadra e seus fatores corretivos, bem como, do 
valor do metro quadrado da edificação por tipo de construção, levando em 
consideração os materiais aplicados e seus fatores corretivos; 
 
4.3.1.- Demonstrativo por amostragem do valor venal do imóvel e comparativo 
de cálculo do tributo do corrente exercício para o exercício financeiro a ser 
aplicado; 
 
4.3.2- Elaboração da ata de reunião, registrando a decisão consolidada no 
decorrer dos estudos;  
 
4.3.3- Relatório Técnico da finalização do estudo; 

 
 
 
 

X 

 

 
4.3.4- Elaboração do Projeto de Lei Complementar e revisão; 

 X 

 
4.3.5- Entrega do Projeto de Lei Complementar: 
 
4.3.5.1- Assinatura do Termo de Conclusão dos Serviços Contratados. 
 

  
X 

 
4.4 – RECADASTRAMENTO FISCAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (MOBILIÁRIO): 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES 1º mês 2º mês 

4.4.1 – Levantamento e análise dos materiais existentes: Coletânea da 
norma legal em vigor, Código Tributário, regulamentação, dados constantes no 
sistema de tributos, modalidade de base de cálculo das taxas, ISSQN, serviços 
eventuais, formulário coletor de dados, identificação das características dos 
diversos ramos de atividades econômicas exercidas no município: comércio, 
indústria, agropecuária e de prestação de serviços de qualquer natureza, 
identificando por atividade de acordo com o previsto no Código Tributário 
Municipal, objetivando direcionar a execução das atividades. 

 

4.4.2 – Preparação para execução do levantamento do cadastro: 
Preparação do BAE - Boletim de Atividades Econômicas, para levantamento 
cadastral e a necessidade de solicitação de documentos da empresa para 
arquivo físico do Departamento de Tributação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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4.4.3– Execução: A Coleta de informações é feita através do BAE –Boletim de 
Atividades Econômica, contendo: Informações Cadastrais: Nome, endereço, 
características dos Contribuintes: Pessoa Física – Liberal e autônomo; Pessoa 
Jurídica – Sociedade Civil, empresa, simples nacional e outros. Identificação de 
Pessoas Físicas: Matrícula do INPS, CPF e demais documentos essenciais 
previstos em regulamento. Identificação de Pessoas Jurídicas: - CNPJ, inscrição 
estadual, inscrição municipal, fatores de cálculo, quantidade de m² utilizados e 
outros elementos essenciais que caracteriza existência e o exercício da 
atividade no território do município, conforme constante da legislação especifica 
do município. 

 

4.4.4- Revisão de campo: Compreende o batimento com a legislação 
competente e dados existente no banco de dados para a fidelidade das 
informações. 

 
4.4.5 – Processamento de dados: A Transcrição e crítica dos dados envolve as 
atividades de digitação e conferência dos dados preenchidos BAE. Esta etapa é 
cíclica e se repete até que exista garantia da prefeita identificação entre as 
informações contidas no BAE e os dados armazenados sob forma de 
informações do Cadastro gravadas no banco de dados, sendo de 
responsabilidade do colaborador do Município. 
 
4.4.6 – Produto final a ser entregue a administração municipal: BAE – Boletim de 
Atividade Econômica, preenchidos com as atividades existentes no Município; 
 
4.4.7 - Assinatura do Termo de Conclusão dos Serviços Contratados. 

  
 
 
 

x 

 
4.6 – AJUSTAMENTO DA DIVIDA ATIVA: 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES 1º mês 2º mês 

4.6.1 – A dívida ativa compreende tributos e não tributos municipais depois de 
lançados e não pago, posteriormente cobrada na esfera administrativa e, 
infrutífera as tentativas, viabiliza-se o ajuizamento de ação de execução fiscal, 
de que cuida a Lei nº 6.830/80. Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 
Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e 
respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais 
créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos 
compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou 
natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou tarifas de 
ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por 
estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 
responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de 
obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
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outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. 
 
4.6.2 – A análise da dívida ativa compreende o lavamento das informações sobre o 
estoque da dívida, da qualidade da informação com a consistência jurídica, dos 
parcelamentos existentes, dos acordos administrativos, dívida prescrita, Cobrança 
Judicial e Extrajudicial. 
 
4.6.3- Desmembramento do estoque da dívida inscrita e prescrita, excluindo as 
que estão em andamento processual de execução de execução judicial. 

 
 
 
4.6.4- Identificado sinteticamente e analítico o estoque da dívida prescrita, 
preparar textualmente o Decreto para a devida baixa amparado com 
consistência jurídica, proceder a publicação de praxe pelo Município e pelo 
mesmo, encaminhar ao Poder Legislativo Municipal para o devido 
conhecimento. 
 
4.6.5 - Assinatura do Termo de Conclusão dos Serviços Contratados. 

  

 
4.7 – TREINAMENTO TEÓRICO E FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E POSTURAS 
MUNICIPAL: 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES 1º mês 2º mês 

4.7.1 - O recolhimento dos tributos depende da atuação da fiscalização 
principalmente porque é a autoridade para fazer o lançamento e notificar o 
contribuinte. Sendo o seu dever conhecer e fazer cumprir as regras legais com 
o objetivo de proteger a maior fonte de receita própria do Município, portanto, a 
qualificação dos agentes fiscais permitirá atuar com segurança para capturar 
com segurança jurídica a receita tributária municipal. 
 
4.7.2- O estudo do Código Tributário e demais legislação especifica, incluindo 
direitos e garantias do contribuinte; prerrogativas e limites do Fisco; 
planejamento da ação; todo o desenvolvimento do trabalho e sua formalização, 
até o seu encerramento; 
 
 4.7.3 – O Treinamento focando procedimento de cálculos dos tributos e não 
tributos municipais.   4.7.3 – Rotinas de fiscalização para lançamento do 
IPTU/TSU e do ITBI;  
 
4.7.4 - Rotinas de fiscalização para o lançamento do ISSQN por meio de: 
Oficio, Homologação, estimativa e arbitrada;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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4.7.5 – Rotinas de fiscalização para alvarás de licença para empresa de 
prestação de serviços, indústrias, comércios e outros;  
 
4.7.6 – Rotinas de fiscalização para vendedores ambulante, eventuais, festas 
sazonais e outros;  
 
4.7.7 – Rotinas de fiscalização da emissão e aferição da nota fiscal e nota 

fiscal avulsa; 
 
4.7.8 – Rotinas de fiscalização do simples Nacional; 
 
4.7.9 – Rotinas de fiscalização de serviços terceirizados e outros.  
 
4.7.10 -Formalização dos atos dos Agentes Fiscais: - São suas atribuições de 
lavrar termo, intimação, notificação, notas de lançamento, auto de infração, 
auto de apreensão, exigir a exibição de livros e documentos gerenciais, fiscais 
e contábeis comprobatórios dos atos e operações que apurem a existência de 
obrigação tributária, fazer inspeções, vistorias, levantamentos, avaliações, 
apreenderem bens ou mercadorias, quando necessário para comprovar a 
existência de infração à legislação tributária, emitir parecer em processos de 
consulta e de regime especial, bem como de extinção, suspensão e exclusão 
de crédito tributário e outras ações 
 
4.7.11- Assinatura do Termo de Conclusão dos Serviços Contratados. 

 
4. 8 – Código de Obras Municipal: 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES MÊS 1 MÊS 2 

4.8.1- Coletânea da norma municipal pertinente: 
 
4.8.1.1-  Código de Obras Municipal, portaria, decreto de regulamentação das 
aplicabilidades administrativas, das permissões e ações fiscais;  
 
4.8. 1.2- Reunião com os fiscais de obras, para apresentarem as necessidades 
de melhorias essenciais na operacionalização de suas atividades interna e 
externa; e  
 
4.8.1.3- Relatório técnico da finalização dos resultados coletados. 

 
 
 
 

X 

 

4.8.2- Desenvolvimento do Projeto da Lei Complementar;  X 

 
4.8.3- Apresentação do Projeto de Lei Complementar, para apreciação, 
sugestão e alterações se necessário; 

  
 

X 
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4.8.3.1- Relatório técnico da finalização dos resultados da apresentação. 

 
4.8.4- Entrega do Projeto de Lei Complementar finalizado: 
 
4.8.4.1- Assinatura do Termo de Conclusão dos Serviços Contratados. 

       
     X 

 
 
 
5- FORMA DE PAGAMENTO 
 

5.1 – O Pagamento será realizado após a realização e entrega dos serviços. 
 

 
6. FUNDAMENTO LEGAL 
Na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
7. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO 
Carta Convite, do tipo Menor Preço Global. 
 
8. LOCALIDADE ONDE SE REALIZARÁ A LICITAÇÃO  
O processo licitatório ocorrerá na avenida Tancredo, Neves, nº 88, Centro, CEP 78.253-000, Vale 
de São Domingos-MT, na sala de licitações. 
 
9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

Centro de Custo: Secretaria de Finanças Fazenda. 

Órgão: 04. Secretaria Municipal de Fazenda 

Unidade: 01. Secretaria Municipal de Fazenda 

Projeto Atividade: 2.018 – Manutenção e encargos com a Secretaria Municipal de Fazenda 

Dotação Orçamentária: 71 – 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica. 

 
 
 
10. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: 

O valor global estimado é de R$ 160.275,00 (Cento e Sessenta Mil, Duzentos e Setenta e 
Cinco Reais), conforme cotação de preços feita pelo Departamento de Compras, de acordo com 
as exigências legais. 

 

 

11. CONDIÇÕES PARA ESSA AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 
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a) Das condições 
 
A aquisição da Prestação de Serviço deverá atender: 
 A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento e suas unidades; 
 O contratado deverá apresentar Nota Fiscal, relatório de execução dos serviços prestados para 
receber seus pagamentos. 
 
b) Obrigações da Contratante: 
O Município se responsabilizará a efetuar o pagamento da Prestação de Serviço, mediante 
regularidade fiscal da contratada e apresentação da Nota Fiscal dos serviços. 
 
c) Obrigações da Contratada: 
A Contratada se compromete a fornecer os serviços solicitados pelo contratante, devendo atender 
as finalidades especificada neste termo de referência. 
 
 
 
 

VALE DE SÃO DOMINGOS/MT, 01 de Fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCY DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração 


