
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Luminárias - MG 

A/C Pregoeiro 

 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

n.º _______________, neste ato representada por __________________________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no 

Processo Administrativo Licitatório n.º 16/2014 - Pregão Presencial 06/2014, após 

análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu 

conteúdo, se propõe a prestar os serviços objeto da licitação, sob sua inteira 

responsabilidade, nas condições a seguir: 

 

1 Objeto: Assessoria e Consultoria em Administração Pública Municipal. 

1.1 Contratação de empresa especializada, visando à prestação de serviço 

contínuos de consultoria e assessoria em Administração 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 /MG 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. 

 

2 Relação exemplificativa das atividades a serem desenvolvidas pela empresa 

contratada: 



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;  

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;  

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;  

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;  

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;  

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;  

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;  

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. 



 

3 As atividades descritas nos tópicos anteriores deverão ser desenvolvidas através 

de consultorias e assessorias técnicas, pronto atendimento técnico especializado na 

sede da empresa, visitas periódicas aos órgãos da Administração Municipal, estudo 

de casos específicos, elaboração de orientações técnicas para resolução de 

problemas, emissão de pareceres escritos e orais, apresentação de relatórios, 

entrega de minutas e participação em reuniões, além de outros recursos, 

metodologias e técnicas afins.  

 

4 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 O valor da hora técnica na sede da Prefeitura Municipal de Luminárias é de 

R$_________ (____________________________) e da hora técnica na sede da 

empresa é de R$__________ (____________________________), totalizando 

R$________ (_______________________) por mês de prestação de serviço e 

R$_________ (__________________________) para um período de 12 (doze) 

meses. 

 

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

serviços licitados, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas e transporte, 

exceto hospedagem que correm por conta da Prefeitura Municipal de Luminárias. 

 

7 A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as 

despesas que envolvem os serviços licitados. 

 

8 O prazo para execução do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses (Lei Federal n.º 

8666/93, art. 57, II). 

 

9 A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir desta data. 

 



10 A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e 

operacional para a prestação dos serviços que integram esta proposta.  

 

11 A equipe técnica que incumbida dos serviços será compostas pelos seguintes 

profissionais _____________________________________ (nome completo, área 

de atuação, registro na entidade profissional competente). 

 

Data e Local 

 

Nome 

Assinatura 


