
TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 

1– OBJETO: 

1.1. O presente termo visa a Ata de Registro de Preços nº 001/2018, originária do Pregão Presencial 

nº 004/2018, da Prefeitura Municipal de Curvelândia, que tem por objetivo o “Registro de Preços 

para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

assessoria contábil de execução orçamentária e contabilidade pública, bem como consultoria 

financeira e consultoria no preenchimento do SICONF, SIOPS, SIOPE, DIRF, RAIS e DCTF, 

de acordo com Nova Contabilidade Pública’’.  

 

O serviço a ser contratado, o respectivo valor máximo a ser pago pela Prefeitura Municipal de Juscimeira-

MT, obedecem à tabela que segue: 

 

 

Item Descrição do Produto Descrição 

do 

Produto 

TCE 

Unid. Quant. R$. Unit. R$ Total 

01 Registro de Preços para futura e 

eventual contratação de empresa 

especializada para prestação de 

serviços de assessoria contábil de 

execução orçamentária e 

contabilidade pública, bem como 

consultoria financeira e 

consultoria no preenchimento do 

SICONF, SIOPS, SIOPE, DIRF, 

RAIS e DCTF, de acordo com 

Nova Contabilidade Pública 

413679-9 

1 

Mensal 12 R$ 9.000,00 R$ 108.000,00 

VALOR GLOBAL: R$ 108.000,00 

 

Valor Global: 108.000,00 (cento e oito mil reais) 

 

 
2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. Destaca-se que a Prefeitura de Juscimeira necessita que seja feita essa adesão, por ser um 

eficiente instrumento de minimização de falhas e otimização de resultados fazendo com que a 

Administração Pública obtenha resultados satisfatórios, diante à Implantação da Nova 

Contabilidade Pública e as constantes exigências e atualizações do sistema APLIC-TCE, ocorrem 

mudanças que precisam ser implementadas, orientadas e acompanhadas através de profissionais 

capacitados e qualificados, para orientação e acompanhamento dos serviços públicos na elaboração 

e execução dos serviços administrativos, garantindo assim o cumprimento das metas e prazos 

previstos na legislação. 



 

3 – CONDIÇÕES GERAIS: 

3.1.  Assessoria na execução orçamentária, atendendo as determinações da Lei nº 4.320/64 com 

visitas técnicas semanal, na sede da Prefeitura Municipal de Juscimeira, resguardando a 

possibilidade de convocação pela Administração conforme a necessidade, bem como através 

consultas telefônicas, e-mail, fax ou programas de troca de mensagens; 

3.2. Consultoria técnica e didática das ações desenvolvidas pelo Setor Contábil/Financeiro em 

observância à lei nº 4.320/64; 

3.3. Consultoria técnica e didática na formalização das compras; 

3.4. Atendimento às Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado, bem como defesa, 

justificativa e acompanhamento das contas do município junto à esse órgão; 

3.5. Garantir que as informações da Contabilidade Orçamentária financeira e patrimonial, esteja 

condizente com as regras adotadas pela Nova Contabilidade Pública; 

3.6. Orientar e acompanhar os registros contábeis e fechamento de balancetes mensais e Balanço 

Patrimonial e encerramento de Balanço Geral; 

3.7. Orientar nos lançamentos das receitas e nas conciliações bancarias; 

3.8. Orientar e acompanhar na elaboração dos Projetos de Leis: PPA, LDO e LOA; 

3.9. Acompanhar a movimentação dos Créditos Adicionais; 

3.10. Acompanhar a arrecadação, bem como orientar na inscrição da dívida ativa dos créditos não 

arrecadados durante o exercício; 

3.11. Acompanhamento, Orientação e Assessoramento na execução orçamentária anual, bem como 

dos índices constitucionais de Educação, Saúde, PASEP, FUNDEB, e Repasse ao Legislativo; 

3.12. Orientar na aplicação do percentual mínimo do recurso próprio proveniente de impostos de 

acordo com a legislação vigentes; 

3.13. Acompanhar a execução dos programas de todas as Secretarias Municipais; 

3.14. Acompanhar os processos junto ao Tribunal de Contas quanto: Alterações no Leiaute do 

APLIC e os formulários de proposta de inclusão de itens para a SEDECEX do Tribunal de Contas, e 

ainda os processos de prestação de contas, representação de natureza interna e recurso; 

3.15. Orientação sobre o preenchimento das informações do SICONF, SIOPS, SIOPE, DIRF, RAIS 

e DCTF; 

3.16. Orientação na elaboração dos relatórios da LC nº 101/2000 (LRF) referente ao limite de gastos 

compessoal, RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária, RGF – Relatório de Gestão 

Fiscal; 

3.17. Orientação na elaboração da programação financeira e cronograma da execução mensal de 

desembolso, metas de arrecadação; 

3.18. Orientar os setores envolvidos na execução orçamentária, financeira e patrimonial, de acordo 

com a Nova Contabilidade Pública e acompanhamento dos processos demandados no Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso pelo Município de Juscimeira-MT. 

3.19. A empresa deverá emitir Relatório de Execução ou outro documento que comprove a 

execução dos serviços realizados. 



3.20. O recebimento e aceitação dos serviços objeto desta Licitação, será realizado por servidor 

designado pela Prefeitura Municipal de Juscimeira e serão consideradas, no que couber, as 

disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93, da seguinte forma: 

3.20.1. Provisoriamente, a partir da emissão da nota fiscal para efeito de posterior 

verificação da conformidade dos serviços executados, com as especificações do Edital; 

3.20.2. Definitivamente, a partir da data do aceite provisório, após a verificação da qualidade 

dos serviços executados e consequente aceitação do CONTRATANTE, no prazo de até 5(cinco) 

dias úteis. 

 

4 – OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 

4.1. Executar os serviços de acordo com as especificações, prazos, recursos humanos, determinados 

no termo de referência e de acordo com cronograma imposto pelo Tribunal de Contas de Mato 

Grosso; 

4.2. Prestar Assessoria presencial, atendendo as determinações legais com visitas técnicas de “no 

mínimo 1(um) dia por semana”, na sede da Prefeitura Municipal de Juscimeira, resguardando a 

possibilidade de convocação pela Administração conforme a necessidade, bem como através 

consultas telefônicas, e-mail, fax ou programa de troca de mensagens; 

4.3. Indicar um representante responsável pela execução dos serviços, que será a pessoa de contato 

para soluções de problema que possam surgir durante a vigência do Contrato fornecendo número de 

telefone, fax, endereço eletrônico; 

4.4. Substituir qualquer empregado que não esteja executando os serviços a contento, ou eu a juízo 

da Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT, não esteja se portando de forma adequada, devido à 

conduta prejudicial ou inconveniente; 

4.5. Preparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte os serviços que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, após comunicado; 

4.6. Comunicar a contratante por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário, que impeça o cumprimento das obrigações do contrato e da 

ata de registro de preços, que deverá ser solucionado no período 24 (vinte e quatro) horas, salvo 

motivo de força maior que deverá ser comprovado; 

4.7. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Juscimeira, 

por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo; 

4.8. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Administração no tocante a execução dos serviços, 

assim como ao cumprimento das obrigações assumidas; 

4.9. Manter sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso, 

durante a execução dos serviços; 

4.10. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 

acerca das atividades sem previa autorização da Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT; 



4.11. A empresa contratada deverá trabalhar com equipamento próprio (notebooks) e todo material 

necessário para o desenvolvimento de assessoria e consultoria, arcando com todas as despesas de 

mão de obra, acidente de trabalho, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, transportes, deslocamento, passagens, hospedagem, alimentação, materiais, seguros 

operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie e quaisquer outros ônus 

que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e demais despesas pertinentes, relacionadas 

a prestação dos serviços; 

4.12.Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes 

de culpa ou dolo, bem como em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da 

execução do contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos nas dependências desta 

Prefeitura, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade de haver fiscalização ou 

acompanhamento da Contratante; 

4.13. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 

executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício 

com a prefeitura; 

4.14. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da 

Administração, referentes à execução do objeto, nos termos da Legislação vigente; 

4.15.Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações 

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

normas previstas na Lei 8.666/93; 

4.16. Comunicar imediatamente à Administração qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancária e outros que julgáveis necessários para recebimento de informações e correspondências; 

4.17. Não realizar subcontratação total ou parcial da execução dos serviços sem anuência da 

Prefeitura Municipal de Juscimeira. No caso de subcontratação autorizada pela Contratante, a 

Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades 

legais e contratuaisassumidas; 

4.18. Atender todas as obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 

10.520/2002 e demais legislações pertinentes.

 

5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO: 

5.1. Fornecer a empresa contratada todas as informações e esclarecimentos necessários que venham 

a ser solicitadas para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das 

especificações. 

5.2. Convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da proposta para, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer para assinatura do Contrato, do instrumento 

contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital. 

5.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência. 



5.4. Efetuar os pagamentosnas condições e prazo estipulados, a partir da apresentação da respectiva 

Nota Fiscal. 

5.5. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização das obrigações contratuais 

pela contratada objeto deste Instrumento, conforme artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

5.6. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de possíveis irregularidades 

observadas na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

5.7. Observar, no desenvolvimento dos trabalhos, as leis, os regulamentos, e as melhores normas 

técnicas específicas aplicáveis na execução dos serviços, inclusive no que se referir à qualidade dos 

recursos empregados e o treinamento dos recursos humanos necessários ao seu bom 

desenvolvimento. 

5.8. Acompanhar a execução dos serviços, podendo intervir, para fins de ajuste ou suspensão, 

inclusive rejeitando, no todo ou em parte, desde que executados fora das especificações. 

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

6.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão a conta das seguintes 

Dotações Orçamentária: 

02.04.01.04.123.0003.2010.0000.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

7. FISCAL   

7.1. Será fiscal do contrato o funcionário publico SrºKátia Diniz Santos Spironelli, nomeado como 

Fiscal de Contratos, através da Portaria Nº 075/2017, de 12/04/2017.  

 

Juscimeira, 23 de marçode 2018. 

 

_______________________________________ 

Cassio WalneroCrepaldi 

Secretaria de Administração 

 

 


