
 

 
 

ICMS Pelotizadora Maranhão: o que muda para os fornecedores? 
 

A partir de 01/04, os fornecedores devem realizar o faturamento observando as novas regras: 
suspensão do diferimento para a Politizadora e majoração da alíquota do ICMS para 20%, evitando que 
as notas fiscais não sejam validadas.  

 Pedidos criados a partir dessa data já vão nascer com essa nova condição e será visível no Portal 
Nimbi.  

 Além disso, a alteração da regra impacta diretamente na formação de preços e por isso, os 
compradores deverão alterar os preços finais em contratos vigentes com base na nova alíquota 
do ICMS, para que os novos pedidos já nasçam com os preços corretos.  

 

Os pedidos em aberto com data anterior a 01/04 também deverão ter suas regras tributárias e seus 
valores corrigidos, conforme atual condição do destinatário (Suspensão do diferimento e majoração do 
ICMS).  

 Após confirmação da atualização das regras nos pedidos, esses poderão ser faturados, mesmo 
que a mudança de alíquota do ICMS não esteja visível no Portal Nimbi.  

 Com relação aos pedidos de compra de mercado externo, não haverá necessidade de ajustes. 

 

Para solicitar a correção do pedido, o fornecedor deve abrir um chamado do tipo “Acerto de Pedido sem 
NF Emitida” no Vale Supply Portal (VSP).  

Confira como o chamado deve ser preenchido: 

 Título: Suspensão Diferimento e Majoração do ICMS para Pelotizadora MA + Nº do Pedido; 

 Descrição: Informar o embasamento legal e as linhas do pedido que devem ser alteradas e o 
preço ajustado (Pedidos de contrato).  

 Para pedidos spots é necessário inserir também no chamado o preço R$ unitário cotado (líquido 
de todos os Impostos), a alíquota do PIS, do Cofins, do IPI, do ICMS, preço final considerando a 
nova regra e se o ICMS faz parte da base de cálculo do PIS / Cofins.  

 

Para mais informações sobre o portal, acesse https://www.vale.com/pt/vale-supply-portal 

 


