
ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2014  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2014 

 

1 OBJETO  

1.1 Contratação de empresa, visando à prestação de serviços contínuos de 

consultoria e assessoria em Administração Pública Municipal no campo 

administrativo, financeiro e orçamentário, mediante atendimento na prefeitura e de 

suporte a distância. 

1.1.1 É obrigatória a presença na sede da Prefeitura Municipal durante todas as 

horas contratadas devendo os profissionais que forem informados na proposta 

serem os responsáveis pela execução dos serviços na sede da Prefeitura Municipal 

de Luminárias/MG. 

1.1.2 Os serviços de suporte corresponderão à representação da Prefeitura 

Municipal de Luminárias perante as Secretárias e demais órgãos de Estado do 

Governo de Minas Gerais, devendo representar o município perante o Tribunal de 

Contas de Minas Gerais – TCEMG, e ainda representar o município perante os 

órgão federais sediados no Estado de Minas Gerais, sendo de responsabilidade da 

contratada comparecer às reuniões designadas pelo município, elaborando defesas 

e recursos, protocolando documentos, requerer certidões e demais atos de suporte 

que correspondam aos serviços objeto deste contrato. 

1.2  Os serviços contratados serão para o desenvolvimento das seguintes 

atividades:  

1.2.1 Planejamento Municipal: assessoramento no planejamento governamental 

estratégico; elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental; elaboração 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias; elaboração da Lei Orçamentária Anual; 

elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de Desembolso e 

concepção, programação e regulamentação de instrumentos de participação 

popular, especialmente o de Orçamento Popular;  

1.2.2 Gestão Orçamentária e Financeira: orientação e acompanhamento da 

execução orçamentária; orientação e elaboração dos projetos de leis de abertura 

de créditos adicionais especiais, suplementares ou extraordinários; 

estabelecimento de normas e procedimentos necessários à elaboração e à 

implementação dos orçamentos municipais, harmonizando-os com o plano 

plurianual; realização de estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e 

ao aperfeiçoamento do processo orçamentário municipal; estabelecimento das 

classificações orçamentárias, tendo em vista as necessidades de sua 

harmonização com o planejamento e o controle; acompanhamento e avaliação da 

execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da competência atribuída aos 



órgãos da Administração Municipal; orientação e acompanhamento da elaboração 

dos relatórios previstos na legislação vigente, especialmente a Lei Complementar 

101/2000; orientação e acompanhamento dos procedimentos de prestação de 

contas ou remessa de relatórios para o Tribunal de Contas do Estado de Minas, 

Câmara Municipal, Tribunal de Contas da União, Secretaria do Tesouro Nacional e 

apresentação de defesa em processos administrativos em prestações de contas 

junto ao Tribunal de Contas do Estado;  

1.2.3 Gestão de Materiais (Estoque, Compras e Licitações): orientação e 

acompanhamento dos procedimentos licitatórios em geral em todas as suas fases - 

interna, externa, julgamentos, recursos, anulações, revogações, elaboração de 

editais e exame analítico e pericial de processos licitatórios e contratos, incluídos 

os casos de dispensa e inexigibilidade; orientação e acompanhamento acerca dos 

procedimentos de compras - planejamento das aquisições, elaboração de 

requisições, fluxo, catálogo de bens e serviços, cadastramento de fornecedores e 

prestadores de serviços, escolha das modalidades, publicações obrigatórias, 

controles, almoxarifado;  

1.2.4 Organização, Sistemas e Métodos na Gestão Municipal: orientação para 

implantação de processos de desenvolvimento institucional e modernização 

administrativa, especialmente para gestão de materiais, gestão financeira, gestão 

de pessoas, gestão de patrimônio e gestão de políticas públicas; elaboração de 

estrutura organizacional, organograma e funcionograma; elaboração de 

regulamento da estrutura orgânica, com descrição das funções dos órgãos; 

orientação e aperfeiçoamento dos processos administrativos em geral;  

1.2.5 Controle Governamental: orientação e acompanhamento dos atos e fatos da 

Administração Municipal; orientação no controle da legalidade dos atos e avaliação 

dos resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial; elaboração de normas, sistemas e padrões de normas e 

procedimentos de controle interno, em articulação com todos os órgãos e entidades 

da Administração Municipal; orientações para pactuação e execução de convênios 

em geral; orientação e acompanhamento das atividades de execução e prestação 

de contas de convênios em geral;  

1.2.6 Gestão Administrativa: elaboração de projetos de leis, decretos, 

regulamentos, portarias, instruções e demais atos normativos do Município, bem 

como orientação e aplicação da aplicação da legislação; elaboração de parecer 

técnico para dar orientação e suporte aos diversos órgãos da Administração 

Municipal, no âmbito da gestão administrativa, financeira e orçamentária do Poder 

Executivo Municipal;  

1.2.7 Gestão Fiscal/Tributária: orientação e acompanhamento das atividades fiscais 

do Município alcançando: atualização permanente da legislação fiscal, 



cadastramento, lançamento, cobrança, recolhimento, restituição e fiscalização, 

aplicação de sanções por infrações de disposições legais, substituição tributária, 

imunidade, não-incidência, isenção, remissão, anistia, dívida ativa, renúncia fiscal e 

medidas de compensação;  

1.2.8 Gestão de Pessoas: prestação de serviços para modernização da 

Administração Pública Municipal na gestão de pessoas, a partir do levantamento da 

legislação vigente, do diagnóstico e análise dos traços culturais e do clima 

organizacional, visando à concepção de uma nova política de gestão de pessoas 

dentro de uma visão sistêmica, com introdução de novos valores e definições de 

programas para cada subsistema de gestão, sendo materializadas em normas: 

projetos de leis e regulamentos; revisão e atualização permanente da legislação 

referente aos servidores público, incluída a elaboração de leis relativas aos Cargos, 

Carreiras e Vencimentos, Regime Jurídico e Estatuto, bem como elaboração dos 

regulamentos próprios de cada uma dessas leis; orientação e acompanhamento 

dos procedimentos relacionados a admissão, demissão e exoneração, concessão 

de benefícios e vantagens, movimentação na carreira, lotação, avaliação de 

cargos, políticas de remuneração, políticas de qualificação e valorização, regime 

disciplinar, contagem de tempo, aposentação e demais institutos previstos na 

legislação municipal. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

2.1 A presente licitação visa criar condições objetivas para o aprimoramento da ação 

governamental. Isso porque, na contratação desse serviço especializado, o 

Município contará com profissionais que se dedicarão a realizar atividades diversas 

no âmbito da gestão administrativa, orçamentária e financeira. Assim estarão à 

disposição de conhecimentos e experiências necessárias ao desenvolvimento do 

trabalho na Administração Municipal. 

2.2 A exigência de uma equipe interdisciplinar na prestação de serviços se justifica 

para que se busque nos esforços conjuntos uma melhor resposta às dúvidas e 

melhores soluções estratégicas para economia e planejamento financeiro e 

administrativo municipal. A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição 

de disciplinas. Preconiza-se o diálogo permanente entre conhecimentos visando um 

fim comum, qual seja, o planejamento e organização administrativa, financeira e 

orçamentária do município de Luminárias. 

2.3 Se faz necessária a orientação e acompanhamento da Administração Municipal, 

no que se refere às atividades de planejamento governamental, gestão 

administrativa, financeira e orçamentária, controle interno, gestão de pessoas, dentre 

outras. 



2.4 É Sabido que a atividade administrativa, na atualidade, caracteriza-se por sua 

extrema complexidade, exigindo orientação segura, conhecimento técnico 

especializado e tecnologias apropriadas. Além de extensa, a legislação 

administrativa é por demais rigorosa, havendo uma infinidade de leis e regulamentos 

a regerem os mais diversos setores e atividades da Administração. Por mais que o 

Poder local tenha investido na capacitação dos servidores, não pode alcançar um 

nível de excelência e expertise capaz de dispensar as consultorias externas, 

especialmente nas áreas meio, ou seja, gestão administrativa, financeira e 

orçamentária. Daí a necessidade da contratação ora empreendida. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Os serviços supõem atuação presencial na sede da Prefeitura Municipal de 

Luminárias/MG e desenvolvimento de atividades na sede da empresa através de 

consultas via fax, telefone, meios eletrônicos, videoconferências, reuniões, entre 

outros. 

3.2 É obrigatória a presença na sede da Prefeitura Municipal durante todas as horas 

contratadas devendo os profissionais que forem informados na proposta serem os 

responsáveis pela execução dos serviços na sede da Prefeitura Municipal de 

Luminárias/MG. 

3.3 Os trabalhos devem primar pela transferência de conhecimentos e know-how, de 

modo que os servidores tenham acesso permanente a informações, formulários, 

legislações, doutrinas, técnicas, documentos, modelos, enfim, de fluxos de 

informações, procedimentos e decisões cabíveis em cada caso.  

3.4 Nenhuma atividade será iniciada sem o conhecimento e a aprovação da 

Secretaria Municipal de Administração, do Gabinete do Prefeito Municipal e do 

Controle Interno. 

3.5 Os trabalhos (textos, relatórios, dados, etc.) entregues ao Município pela 

assessoria contratada, pertencerão à Municipalidade e serão livremente utilizados. 

3.6 Os trabalhos serão detalhados para apresentação e aprovação do governo, em 

termos que permitam sua apreciação e compreensão. 

  

4 PRAZO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 O prazo total de prestação dos serviços contratados será de 12 (doze) meses 

contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser este prazo prorrogado a 

critério da Administração Municipal e em conformidade com a legislação aplicável, 

nomeadamente o art. 57, II, da Lei 8.666/93, ou seja, por iguais e sucessivos 

períodos até o limite de 60 (sessenta) meses. 



4.2 A Administração convocará a licitante que vier a ser declarada vencedora, nos 

termos e para os efeitos do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93, para firmar o 

contrato, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da expedição desta convocação. 

4.3 Na hipótese da adjudicatária se recusar a assinar o Contrato, na forma prevista 

neste instrumento convocatório, a CONTRATANTE, facultativamente, procederá a 

convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, obedecido o 

disposto no §2º do mencionado art. 64. 

4.4 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o contrato, no prazo referido 

no item 4.2, caracterizará inadimplência, sujeitando-a ao pagamento da multa 

compensatória de 10% (dez por cento) do valor global da proposta. 

 

5 DO VALOR ESTIMADO 

5.1 O valor mensal estimado para esta contratação é de R$10.535,20 (dez mil, 

quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), totalizando R$126.422,40 (cento 

e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) por 12 

(doze) meses de prestação de serviço. 

5.2 Os serviços de consultoria serão prestados através de 60 (sessenta) horas 

técnicas mensais na sede da Prefeitura Municipal de Luminárias e 80 (oitenta) horas 

técnicas mensais na sede da empresa contratada, totalizando 140 (cento e 

quarenta) horas técnicas mensais e 1.680 (um mil, seiscentos e oitenta) horas 

técnicas por 12 (doze) meses de serviço. 

5.3 O valor foi estimado tomando como referência a Tabela Orientativa para 

cobrança de honorários sobre serviços Técnicos prestados por Administrador 

expedida pelo Conselho Federal de Administração e a Tabela de Honorários da 

Ordem dos Advogados para a hora técnica de consultoria, além de orçamento 

colhido. 

5.3.1 - O valor da hora técnica no Município de Luminárias foi estimado em 

R$121,56 (cento e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) e o valor da hora 

técnica na sede da empresa foi estimado em R$40,52 (quarenta reais e cinquenta e 

dois centavos), correspondendo conforme entendimento administrativo do município 

a 1/3 (um terço) do valor da hora in loco. 

5.3.2 - Para a prestação de serviços no Município de Luminárias não serão 

remuneradas ou arcadas pela Prefeitura Municipal despesas com deslocamento e 

transporte dos prestadores de serviços. 

5.4 No preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a prestação 

dos serviços licitados, tais como tributos, equipamentos, pessoal, taxas e transporte, 

exceto as despesas com hospedagem que correrão por conta do Município. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA: 



a) executar os serviços objeto deste Contrato nas condições estabelecidas, 

respeitando os prazos fixados; 

b) realizar todos os serviços necessários à perfeita execução do objeto contratado, 

mesmo que não tenham sido cotados; 

c) indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, 

um Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou 

judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas aos serviços, e 

atender aos chamados da Prefeitura, principalmente em situações de urgência, 

inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio 

igualmente eficaz; 

d) fornecer números telefônicos, números de pager ou outros meios igualmente 

eficazes, para contato do Município com o Preposto, ainda que fora do horário 

normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional; 

e) supervisionar os serviços realizados por sua equipe de trabalho, por meio do 

Preposto, que deverá, pelo menos uma vez por mês e sempre que necessário, 

visitar as dependências do Município, se inteirando das condições de execução do 

serviço e promovendo as alterações necessárias. 

f) fornecer todas as orientações, os materiais, ferramentas e equipamentos 

necessários à realização dos serviços, conforme especificações constantes deste 

Termo; 

g) fornecer todo o pessoal técnico especializado necessário à fiel e perfeita 

execução dos serviços, bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e outros 

de qualquer natureza decorrentes da execução do Contrato; 

h) reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em 

parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vícios ou incorreções 

resultantes da prestação dos serviços, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem 

qualquer custo adicional ao Município; 

i) entregar os serviços, objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e 

respeitando os prazos fixados; 

j)  executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços 

prestados; 

k)  transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, etc, às suas 

expensas, até o local dos trabalhos; 

l) utilizar, na execução dos serviços, somente profissionais qualificados, treinados e 

capacitados, observado o perfil básico exigido neste Termo; 

m)  cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pelo 

Município; 

n) dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do 

Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do Município; 



o) assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do 

Contrato pela equipe de Controle Interno do Município, durante a sua execução; 

p) executar os serviços com a devida cautela, de forma a garantir a segurança de 

informações, dados e equipamentos do Município; 

q) apresentar, para fins de acompanhamento e fiscalização dos serviços, relatório 

mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo a 

descrição dos serviços prestados no mês de referência;  

r) manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

devendo comunicar ao Município, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos 

com prazo de validade expirado.  

 

7. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE UBÁ 

a) notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução 

dos serviços, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la; 

b) emitir a Ordem de Serviço; 

c) expedir atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como 

instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá 

documento indispensável para a liberação dos pagamentos; 

d) atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente; 

e) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

funcionários da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato; 

f) proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às suas 

instalações; 

g) efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas; 

h) fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a 

responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações 

estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 

irregularidades constatadas; 

i) fiscalizar e acompanhar os serviços, permitida a contratação de terceiros para 

assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, observando o 

fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo de Referência, o que não 

exclui e nem diminui a responsabilidade da Contratada com a execução, fiscalização 

e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas;  

j) solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo 

comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em 

desconformidade com as disposições contratuais e legais;  



k) sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for 

considerada necessária; 

l) transmitir à CONTRATADA, as instruções necessárias à realização dos serviços, 

complementares a este Termo de Referência; 

m) comunicar à CONTRATADA, imediatamente, a ocorrência de qualquer acidente 

com seus empregados; 

n) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos 

serviços; 

o) arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, bem como dos 

termos aditivos que venham a ser firmados. 

 

8. GESTÃO DO CONTRATO 

8.1 Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão/fiscalização do 

contrato serão realizados pelo Secretário Municipal de Administração. 

 

9 COMPOSIÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 

9.1 Os serviços de consultoria administrativa deverão ser prestados 

necessariamente por equipe interdisciplinar, composta de profissionais de nível 

superior, no mínimo, com formação em Administração (com registro no Conselho 

Regional de Administração), em Direito (com registro na Ordem dos Advogados do 

Brasil), em Economia (com registro no Conselho Regional de Economia) e em 

Contabilidade (com registro no Conselho Regional de Contabilidade), e ainda 

podendo ter apoio de técnicos em Administração e/ou Contabilidade com 

experiência prática na área pública. 

 

Prefeitura Municipal de Luminárias, 12 de fevereiro de 2014. 

 

 

Tiago de Souza Silva 

Pregoeiro Municipal 


