


Fornecedor

Unidade Cód. Serviço

CREDEQ 04.23

Op. Simples Nacional Anexo

NÃO

Tipo de manutenção

N° do chamado Total do serviço

2349 R$ 4.320,00

N° NFS-e Data de emissão Mat. R$ 0,000 Total das retenções Total Líquido

454467 01/09/2022 Serv. R$ 4.320,000 R$ 0,00

Questionários?

          1 - O(s) objeto(s) contratual trata(m) somente de serviços profissionais?

          1.1 - Possui a declaração prevista no art. 120, § 2º, da IN 971/09? Reter INSS

          2 - Serviços realizados com a utilização de Materiais e Equipamentos?

          3 - Previsto em Contrato os valores de materiais/ equipamentos?

          3.1 - Discriminado(s) em NFS-e o(s) valor(es) previsto(s) em Contrato?

          4 - No contrato, há utilização de mat./ equip. sem previsão de valor(es)?

          4.1 - Discriminado(s) em NFS-e o(s) valor(es)?

Valores dos Impostos a serem retidos

ISS

0,00% R$ 0,00

INSS

0,00% R$ 0,00

IRRF

0,00% R$ 0,00

CSRF

0,00% R$ 0,00

Trecho do Contrato que caracteriza Cessão de mão de obra

Tipo de atividade

CREDEQ - Uniodonto Goiania Cooperativa de Cirurgioes Dentistas  - 04.23

Legislação

4.320,00R$          

Não efetuar a retenção. Serviço prestado não se enquadra como de natureza profissional, Art. 714, decreto 9.580/2018.

Não efetuar a retenção. O serviço prestado não se enquadra como de natureza profissional, art 30. Lei 10.833/2003.

Não efetuar a retenção.  O serviço prestado não está sujeito a retenção de ISSQN, visto que não está listado nas atividades que o 

imposto será devido no local da prestação de serviço, art. 3, Lei Complementar 116/2003.

Não efetuar a retenção. Não houve a cessão de colaboradores da contratada à contratante para a realização do(s) serviço(s) 

executado(s)/contratado(s).

Caso o(s) valor(es) não esteja(m) discrimidado(s) em NFS-e, haverá retenção sobre o montante 

total da NFS-e, conforme determina o art. 123, parágrafo único, da IN 971.

ICMS

-

Contr. de Prest. de Serviço

-                                            

Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou 

apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.  (Vide Lei Complementar nº 175, de 2020).]

Art. 219, decreto 3.049/99 - RPSAtividade especifica
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