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PRXEEITTJRA MT'NICIPÀI DE }IOGEIRO

1.0 -DO OB,JETO
l.l.constituiobjêtodopresênteTermodeReferênciaapretensa:contiataçãodêempresapara
prestação de seriiÇos técnicos Especializados e ConsultôIia êm Gestáo e Contabilidade Pública,
ào.r"orÀt. às apl- icâbi l idade s conslituclonais e fi-scaf, com vastos conhecimentos específicos e

genéricos em c;ntab1lidade aplicada ao sêtor público - CASP, êlil obêdiência ao plano de contas

apficado ao setor público PCASP, neste municlpio'

3.0
3.1

.DO SERVrçO

.As caractêristicas ê espêcificaçÕês do objeto da

2.0..rusrrFrcÀÍnrÀ.
2. 1. Para a cootrataÇão:
2.1,1.A contrataÇão acima descrita, quê será processadâ nos têrmos deste instrumento'
êspecificaÇões técnicas e informaÇões complementarês que o acompanham' quando for o caso'

i,_r"airi.u_"., pela necessidade da dLvida efêtivaÇão de serviÇo para supril demanda especitica -
contrataçãocleenplêsaparaprestaçâodê5erviçosTécnicosEspecializadoseConsulto]:iaem
Gestáo ê contabilidadê púb1iàa, consoante às aplicabilidadês constitucionais e fiscâ1, com

vastos conheclmentos especificos e genéricos em contabilidadê aplicada ao setor púb1ico - cAsP,

eln obediência ao pfano dê contas aplicado ao sêtor púbfico - PcAsP, nêste municipio -, considêlada

opora,r.r. e irnprÃ s cindlve I , bem como relevantê medida de inte,.êsse púb1ico; e ainda, pera

nàcessidade de desenvolvimênto de âções cootinuadas para a plomoÇáo de atividades pêrtinentes,
visando à maximizâção ao" .àarra"o" em rêlaÇâo aos obiêtivos programados, obsêrvadas âs diretrizês
e metas definidas nas ferramentas dê planeiamênto aprovadas '

TERMO DE REEERÊNCIA

CODIGO

.o,DÀs oBRÍGÀÇõES DO COl[IRÀTÀl{rE

. L. Efetuar o Pagamento relativo
fáusulas do respectivo conLrato

referida contrataÇáo são:

ôiscnan:xeçÃo
serviÇos a serên executadosi 1 - classlficação e escrituraÇão da

côntabilidade de acordo com as normas e plinclpios contábeis vlgêntes; 2

apriuçao de bafancetesi 3 - ElaborâÇáo da PrestaÇão de Contâs anual - PcA;

4 - ;Iaboração da Lei orçamentáriâ Anual - LoA; 5 - Êlaboração do Plano

Pfulianuâf - PPA; 6 - ElaborâÇão da Lei de Diretrizes orçâmentárias - LDo;

I - Elaboraçáo do RREO, RGF Parâ o SICONEL S - E1âboraÇão da DeclaraÇão de

Contas Anuais - DCÀ pâra o SICONÊI; 9 - GeraÇão do SAGRES CÀPTURA e Diário'
10 - Analise de BalanÇos; 12 - Emissão de parecer contábj_l e/ou

administrativos quê reflitalll em atos e fatos contábeis' com fülcro na

i""po"""liria.a" ;1scal, 13 - EfaborâÇâo de minutâs de Projetos dê Lei que

;";i;;; "À 
afêtem atos e/ou fatos contábeis' 14 ÀcomPànhanento de

o.,',"u""o" dê qes!ào conlábil junto às exigências do TrÍbunâ1 de Contâs do

;";;;;"; i".o'*o l..ion"r; 1l - oenais serviÇos de consultoria técnj'ca

ã"p""i"firua., 16 - Preenchimento e envio clo SroPS ao Ministério da Saúde;

1l - Preenchimento e envio do SIoPE ao Ministério da Educação 18 - o!ientâÇão

ê controle dâ aPlicaÇão dos dispositivos legaís vigentes' sejâm Federais'

estaduais ou Mu;.icipais; 19 - orientaÇão e acomPânhamento dos limites de

ãolrcacàoemSaúde,EducàÇáoePessoal,con!ormeex_Lqêni.tàddLerde
il""ã"I.lrria"a" Eiscal,' 20 - Atendinento das demais exigências previstas em

;;;:";;;;";;;;; . ir I e.o.p,nn"n'.n!o e atuarizaÇão do cAUC' 22 - ElaboraÇão

;"";;;.;""." de reconhecimento dê dívidas municipais,, 23 RealizaÇâo e

ã.iáJ.ça. na reafização dê audiências públicas; 24 - EstudÔs técnicos'
piã""1"*"tt. e efaboraÇâo de projetos voftados- á 

. 
gestão pública' 25

i""".io.iu" e consultorias técnicas junto âs exigências do controle externo

en auditorias financeiras ou trj'butãrias, consoante rêquisiÇão dos órgãos

fiscalizadores, TCE, TCU, CGU, CGE, MP entre outros'
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4.O.DO ÍRÀTÀMENAO DIFERENCIàDO PÀRÀ MEIEPP

4.1.Saliêntâ-se que na referida contlataçáo' não se!á concêdido o tralamento diferenciado e

simplifj,cado para as ui.,oã*ptt"u" e Bmp!êsas de-Pêqueno Porte' oos têrmos das disposiÇôes

contidas nos Arts. 47 . 4e;--ã;-L;i compiementa. n" 713/2006, vlsto estar plesente a condiÇão

ôrêvista no rnciso rv, do Art- 49, do màsmo diploma 1êqa]: Licitação inexiglvel - Att. 25, rÍ,

ã;";;;-;.;;';i i" e.eàatgt, alrêrada; ê Lei Eedêrar n' a4.03e/20.

4.2,No procêsso, portanto. aa"ttj "tt 
(]o""iderado quaisquer fornêcedor ou executantê êm potencial

que se enquadr. .to" ..qri"ità" dt ttotrnu pul:u u" hipàteses de inexigibilidade de LicitaÇáo'

inclusive as Microemprêsa, Emprêsa de Pequeoo Portê ê Bquiparados' nos termos da Iêgis1aÇão

vigente.
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objeto cootratado e fêtivamentê
outros instrl.unentos hábei s.

ao
orl

rêalizado, de acordo com as

§'



5. 2 , pioporcionar ao Contratadô todos os mêios necessários para a fiel execuÇão do objeto da
presente contrataÇão, nos ternos do correspondente in§trumento de ajuste.
5.3,Notifica. o Contratado sobrê qualquêr irregutaridade encontrada guanto à qualidade dos
produtos ou serviÇos, êxercendo a mais âmpla e complêta fiscalizaÇão, o quê não eximê o contratado
dê suas responsabil idades pactuadas e preceitos legais.

6.0.DÀs oBRtcÀçôss oo coNTRÀrÀDo
6.1.Rêsponsâbifizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentês à Iegislaçâo fiscal, civiI,
tiibutária ê trabalhista, bêm comô por todas as despêsas e compronissos assumidos, a qualquer
titulô. pêrante sêus fotnecedores ou tercêiros em razáo da êxecuÇáo do objêto contratado.
6,2.Substituir, arcando com as despesas dêcorrentês, os nateriais ou sêrviÇos quê apresêntarem
defeitos, altêraÇões, imperfeições ou quaisquêr irregularidadês discrepântês às exigências do

instrumento de ajustê pactuado, ainda que constatados somentê após o recebimento ou pagamênto.

6.3,Não transfexir a outrêm, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante p!évia
ê êxpressa autorizaÇãô do Contratante.
6.4.üanter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, êm compatibiLidade
com as obrigações assumidas, todas as condiÇôês de rêgutar:idade e qualificaçâo exigidas no

respêctj-vo plocesso de contratação dirêta por lnexigibilidade de LicitaÇão, conforme o caso,

apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado'
O.S.nmitir Nota Eiscàl correspondênte à sêde ou filial da êmpresa que efetivamentê apresêntou a

documêntaÇãoderêgulalidadeêqualificaÇãoexigidasquândodainstruçãodoleferidoprocêsso
de contrataÇão direta.
6.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com obsêrvância a mêlhor técnica vigentê,

s écnicasênquadrando-sê, rigorosamênte, dentro dos preceitos 1êgais, normas ê

correspondentes .

.DOS PRÀZOS E DÀ VIGÊNCIÀ
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.os prazos máximos d
admite prorrogação

ão abaixo indicados
.1.Inicio: Inediato;

ê 1nf cio de êtapas de êxecuÇão e dê conclusão do obje
nâs condiÇÕes e hipótesês prevj-stas no Àrt' 57, § 1",
ê serâo considerados dâ assinatura do contrato ou equi

dE L §qqo/e3s I

.2.Conc1usão:12 (doze) mese§ '

.À vigência da prêsente contratação será dêterminada: até o final do exerci
2, co-nsiderada da data dê assinatura do respectivo instrumênto de aiu

e
ser

plorrogada nos termos do Àr:t. 57, da Lei 8'666/93

8. O.DO REAr'USEÀMEIFTO
8,1.os preÇos contlatados sáo fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'

8,2.oeniro do plazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇâo do Contratado' os preÇos

poderão sofrer reajuste apás o interregno de um ano' na mêsma propÔrção da variaÇãÔ verificada
no IPCA-rBGE acumulado, tomando-se poi bu"t o mê§ de apresentaçáo da assinatura do contrato'
êxclusivamente para as obrigaÇões inlciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade'

8.3.Nos reaiustes subsequenies ao primeiro, o intêrlegno nínirno de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do úItino reajuste'
8,4.No caso clê atraso o,., ^ao 

ái""rqááo do indicê dê reâjustamento' o contrataotê pagará ao

contratado a lmportância cafculâda fela úLtirna vâriação conhecida, liquidando a diferenÇa

corrêspondente tão logo 
""j" 

Jit"fquao o lndice dêfinitivo' Fica o contratado obrigado a

upi.""rrtut mêmólia dê Cátculá referentê ao reajustamento de preÇos do valor remanêscente' semple

quê estê ocorrêr.
8.5.Nas aferiÇões finais, o lndice utilizado paia reâjustê será' obrigatoliamentê ' o definitivo'
B.6.Caso o indice estabelecido para rêajustamênto venha a ser êxti_nto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado,-uã]]i taotuao-, em substituiÇão' o que vj'er a ser dêterminado pela

legislaÇão entáo em vj.gor '
B.?.Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto' a§ partes elêger'ão novo indj-ce

oficial, para rêaiustamento do preçà do valor remanesceDtê' por mêio dê termo aditivo'
8,8.o reajuste poderá sêr xealizado por apostilamento'

9. O.DO PÀGA!'ENIO
9.1.O pagamento sêrá realizado mediante processo rêgular e em obsêrvância às norÍnas e

procêdimêntosadotadosperocontratante,daseguintemaneira:Paraocolrernoprazodetrinta
àias, contados do período de adimplemento '

10. O. DÀ VERIFICÀÇÂO DÀ QUÀI,:FTCÀÇÃO TÉCNICÀ E ECO§ô'íICO-FINÀ}ICEIRÀ

10.1.Sê necessáriu u \/erirl.uiáo'aa quatiricaÇão técllica ê ecônômico- flnancei Ía do licitante, a

relaÇão dos documêntos .""ã..iul" timitar-se-á a dêfinida nos Ãrts' 30 e 31 da Lêí B'666/93'

11.O.DO CRrrÉRro DE ÀCErrÀÇão Do oB.'ETO

1l-,1.Executada a presentê contratação e observadas as condiçôês de adimPtemento dâs obrigaÇôes

pactuadas, os procedimento" t ptu'o" para têceb€r -o seu objeto pelo Contratante obêdecêrão'

ior'rfo.. o .u"o, à" disposiÇóes dos Arts' '73 a'76' da Lei 8'666/93'

12. O. DOS PROCEDI!.{ENEOS DE FtSCÀr'rzAÇão Ê GERENCaN!ÍENIO

12,1.Sêrão designados pelo Contratãnte represêntantes com atribulções de Gestor ê Fi-scal do

contrato, nos têlmos cla norma vigêntê, u"ptáiuIIn"rItt para aconpanhar e fiscalizaÍ a sua êxecuÇão'

respêctlvamentê, perrnitida a conirataçao_ae tercêiros para assistência e subsldio de informaÇóês

pertinêntes a essas atribuiÇões. 
-,--
t



13. O.DÀS SÀIrÇõES ÀDMTNTSTBÀTII/Àg
13.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçõês assunidas ê preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a Prévia defesa, às sequintes penalidades pxêvistas nos Àrts' 86 ê 87

d,a Le! 8,666/93: a - advertência; b multa de mola de 0,5t (zelo virgula cinco pol cênto)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execuÇão do

otl.to du contrataÇão; c - multa de 1OE (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇâo
toial ou parciat do contrato; d - suspensão temporária de pêrticipar ên licitaÇáo ê impedimento
de contraiar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declalaÇão de inidonêidade
para licitar ou conttatar com a ÀdministraÇão Púbtica enquanto peldurarem os motivos
àeterminantes da punj-Ção ou até que sêja promovida sua rêabj-litaÇâo petante a própr.ia autoridade
que aplicou a pe;alidade; f - simúltaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas

na Lei 8-666/93.
13.2.Se o valor da nulta Ou indenizaÇâo devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a

comunicaÇáô âo contratado, será automaticamentê dêscontado da primêila parcela do pagalnento a

que o co;tratâdo vier a fazer jus, acrescido de juios moratórios de lt (um por cento) ao nês,
ou, quando for o caso. cobrado judic.ialmente.
13.3.Após a apficaÇão de quaisquer das penafidades previstas, realizar-se_á comunicâçâo esclita
ao Coniratado, e pubficado na -imprênsa oficial, êxcluidas as penalidadês de advêrtência e multa
de mora quando for o caso, constàndo o fundamento 1ega1 da puni-ção, j.nformando ainda que o fato
será registrado no cadastro correspondente'

14. O.DÀ COI{PENSÀçÀO ErNÀrlcErRÀ
14.1.Nos casos de evêntuais atrasos de pâgamento nos ternos dêste instnrmênto, e dêsde que o

Contrâtado nâo tênha concorrido de alguma forma pâra o atraso, será ad.'nitida a compênsaÇáo

financeira, devida desdê a data linite fixada pala o pagamento até a data collespondente ao

efetivo pâgamênto da parcela. os encargos moratóri-os dêvidos êm razâo do atlaso no pagamento

serão calc;lados com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N t vP r 1, onde: EM = encargos
moratórios; N = númêro de dias entre a data prêvi-sta para o pagamento e a do efetivo pagamênto;

Vp: valor da parcela a sel pagai ê I = indicê dê cÔmpênsaÇão financêlra, assim apurado: I =

(TX + 100) + 345, Sendo Tx = percentual do IPCA-IBGE acu-'nulado nos últimos doze mesês ou, na

sua falta, um novo lndice adot;do pelo Governo Eederal que o substituâ. Na hipótêsê do refelido
lndiceestabefecj.dopalaacompensaÇàofinanceilavenhaaselextintooudequa]querformanâo
possamaisserutilizado,sêráadotado,emsubstituição,oquevierasêrdetêrminadopela
Iegislaçáo então em vigor.
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