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ANEXO I

TERMO DE REFENÊNCTA

PREGÃO PRESENCIAL N' 02612021

PROCESSO LICITATÓRIO N" 093/2021

1. DO OBJETO

Constitui objeto do presente Certame Licitatório, a

contratação de Empresa de Consultoria Técnica e Administrativa especializadapara

fins de avaliação patrimonial de bens móveis do Município em aproximadamente

3.900 (três mil e novecentos) itens, bem como, na gestão de ativos imobilizados,

análise geral, organização corretiva dos bens perÍnanentes móveis e assessoramento

direto na organizaçáo, avaliaçáo e mensuração dos bens por órgãos, orientações

corretivas de registro e lançamentos, observando as normativas legais do TCE/RS,

MCASP, PCASP, NBC TSP e ABNT (avaliação e reavaliação, e amofiização com

redução ao valor recuperável e reconhecimento das perdas e/ou ganhos na

contabilidade).

2. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

2.1. Bens Móveis:

2.1,.1. Análise geral, auditoria e diagnóstico, com identificação de inconsistências

gerais.

2.1.2. Conferência física com apontamento quanto ao estado de conservação

(excelente, bom, regular, péssimo), com registro nos devidos departamentos

e aplicação de etiquetas com código de barras.

2.1.3. Aplicação da Avaliação individual, com consolidação do impaiment,

apuração da vida útil do bem; indicação das fontes de pesquisa de mercado e

laudo de avaliação, conforme NBC TSP e MCASP/PCASP. / ),C
L
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2.1.4. Revisão do processo de depreciação, amortização e exaustão do órgão e

orientação de normatizaçáo.

2.1.5. Mapeamento individual dos bens não localizados, visando futuro

des fazimento, re gula úzaçáo e baixa p atrimoni al.

2.1.6. Adequação ao layout da empresa de software de gestão da Prefeitura

Municipal para migração sistêmica dos dados finais ajustados.

2.1.7. Orientação para os ajustes finais gerais contábeis.

3.1. O prazo para a execução dos serviços contratados será de seis (6) meses, a

contar da data da assinatura do respectivo instrumento contratual, podendo

ser proÍrogado, mediante termo aditivo.

3.2. O Contrato vigerá desde a data da sua assinatura até o cumprimento integral

de todas as obrigação assumidas pelas partes contratantes no respectivo

instrumento.

3.3. A Empresa contratada deverá ficar responsável pelo período de três (3)

meses após a conclusão dos serviços, à disposição de forma remota e/ou

presencial visando a plena otimização patrimonial.

4. DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento se dará em seis (6) parcelas mensais e consecutivas até o

décimo dia útil do mês posterior a sua execução, de acordo com os serviços

efetivamente realízados e atestados pela fiscalizaçáo do Município, nos

termos do Cronograma de Execução dos Serviços constante do Item 8 deste

anexo, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal ou de documento

legal que a substitua;

4.2. Junto com o documento fiscal de cobrança, a Empresa prestadora dos

serviços deverá anexar o comprovante de pagamento dos que executaram os

serviços no mês imediatamente anterior ao que se refere a cobrança., bem
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como, da contribuição previdenciâria e dos demais encargos sociais, com

exceção do pagamento relativo ao primeiro mês de vigência contratual. Em

relação ao último pagamento, este frcará condicionado a apresentação dos

comprovantes referidos nesÍe Item, relativos aos dois (2) últimos meses de

prestação de serviços.

5. DO VALORDA CONTRATAÇÃO

5.1. O valor máximo à ser aceito pelo Município para contratação total dos

serviços objeto desta Licitação será de R$. 30.000,00 (trinta mil reais), e

decorre da utilização da média dos orçamentos coletados como referência

pelo Departamento de Compras e Licitações do Município, anexos neste

Procedimento Licitatório :

6. DA QUALIFICAÇÃO TECNICA

6.1. Comprovação, mediante vínculo funcional ou contratual, de que a Empresa

Licitante possui profissional(is) técnico paru a realização do objeto desta

Licitação, devidamente registrado(s) junto ao Conselho Regional de

Administração e junto ao Conselho Regional de Contabilidade;

6.2. Atestado da capacitação técnico-operacional, em nome da Empresa Licitante,

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou,

satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em

características, quantidades e prazos.

6.3. Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do

técnico da Empresa Licitante, fornecido por pessoa jurídica

público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato

compatível em características com o ora licitado.

responsável

de direito

com objeto

7. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
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7.1. A presente contratação visa solucionar problema de longa data no Município,

qual seja o fato de não estar sendo realizado, há vários anos, o controle do

patrimônio, deixando de realizar as questões de ordem contábil (ingresso e

movimentação) e a contagem fisica anual em inventário. Em vista disso,

aliado ao fato de que somente nesta Administração está sendo organizado o

Setor de Patrimônio, é fundamental a apuração patrimonial, além do que,

sendo essa uma questão de continuidade administrativa é fundamental a

regularização.

AÇAO TEMPO

d) Revisão do processo de depreciação, amortização e

exaustão do órgão e orientação de normatização.

20 DIAS

AÇÃo TEMPO

a) Análise geral, auditoria e diagnóstico. com identif,rcação de

inconsistências gerais;

b) Conferência física com apontamento quanto ao estado de

conservação (excelente, bom, regular, péssimo), com registros

nos devidos departamentos e aplicação de etiquetas com código

de barras.

25 DIAS

AÇÃo TEMPO

c) Aplicação da avaliação individual, com consolidação do

impaiment, apuração da vida útil do bem; indicação das fontes

de pesquisa de mercado e laudo de avaliação, conforme NBC

TSP e MCASP/PCASP.

45 DIAS

AÇAO
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e) Mapeamento individual dos bens não localizados, visando I 40 DIAS

futuro desfazimento, regularizaçáo e baixa patrimonial.

AÇAO TEMPO

0 Adequação ao layoul da empresa de software de gestão da

Prefeitura Municipal para migração sistêmica dos dados

finais ajustados;

g) Orientação para os ajustes finais gerais.

21 DIAS

29 DIAS

TOTAL ....180 dias

Jacuizinho/RS, 09 de setembro de 2021.

,^.*4
DINIZ JOSE FERNANDES

Prefeito Municipal


