
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO No 072/2021 

 

TOMADA DE PREÇOS No 003/2021 

 
ANEXO I  TERMO DE REFERENCIA. 

 
1- OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação a contratação de 
Empresa, para prestação de serviços especializados de Consultoria e 
Assessoria em Contabilidade Pública  conforme especificado abaixo: 
  
a) acompanhamento da execução orçamentária, financeira, contábil e 
patrimonial; 
b) acompanhamento e auxilio técnico na elaboração do SICONFI junto a 
Secretaria do Tesouro Nacional  STN;  
c) assessoria aos servidores envolvidos na rotina dos serviços de 
Contabilidade; 
d) acompanhamento do cumprimento dos limites constitucionais na 
educação, saúde e pessoal; 
e) assessoria para elaboração das propostas do Plano Plurianual - PPA, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA; 
f) acompanhamento do cumprimento da legislação, em especial a 
Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - 
TCE/MG e as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional-STN; 
g) acompanhamento das obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal- 
LRF, junto ao TCE/MG e demais órgãos de controle externo, tais como: 
SICONFI, LRF, SICOM, PCA e outros; 
h) expedição de pareceres na área de contabilidade, quando solicitado; 
i) prestação de serviços de assessoria técnica-contábil para implantação, 
readequação e execução das rotinas internas e fluxos dos serviços das 
secretarias e órgãos do Poder Executivo, para dar cumprimento às 
exigências técnicas e de gestão necessárias a prestação de contas 
mensais nos moldes do SICOM/TCE; 
j) elaboração de relatórios gerenciais e de gestão fiscal para 
apresentações em audiências públicas; 
k) acompanhamento dos processos de julgamento das contas do Poder 
Executivo Municipal pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
incluindo a elaboração de recursos administrativos perante o TCE MG; 
i) assessoria e acompanhamento nas rotinas de implantação do Sistema 
Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e 
Controle  SIAFIC, nos termos do Decreto Federal nº 10.540/2020; 
m) acompanhamento e auxilio técnico na elaboração e envio das 
prestações de contas junto ao TCEMG (SICOM-PCA). 



 
 

2- JUSTIFICATIVA 
 

2.1- A execução do serviço em tela atenderá às necessidades do Município 
de Natalândia, em decorrência de inúmeras de exigência nas Prestações 
de Contas junto á Secretaria do Tesouro Nacional  STN e das novas 
modalidades de Prestações de contas exigidas pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, entendemos a necessidade de assessoria e 
consultoria técnica destinada a SEFAZ, como também auxilio técnico ao 
Contador para que haja incorreções na elaboração das Prestações de 
Contas do Município. Assim, por se tratar de um serviço técnico 
especializado, gravado essencialmente de grande complexidade, 
essencialidade e relevância, se torna indispensável à contratação da 
empresa. 
 
 

3-REGIME DE EXECUÇÃO. 
 
 

3.1-As atividades serão desenvolvidas mediante consultorias técnicas, 
pronto atendimento técnico, estudo de casos específicos e elaboração de 
orientações técnicas para solução definitiva. 
 

3.2- Para cumprimento do objeto licitado a licitante vencedora deverá 
colocar a disposição e a serviço da Administração Municipal de forma 
permanente profissionais habilitados com amplo conhecimento e 
experiência em Administração Pública, os quais deverão atender a 
qualquer hora e dia às consultas feitas pelos membros do Governo 
Municipal. 
 
3.3- A licitante vencedora deverá exercer ainda, os seguintes 
procedimentos:  
a) prestar Consultoria Contábil por meio de consultas telefônicas, e-mail, 
vídeo chamadas ou programas de troca de mensagens, e, ainda, 
assessoramento pessoal aos órgãos e agentes da Prefeitura Municipal, 
com pelo menos 01 (uma) visita semanal à sede do Município para 

-
prestação fora da sede do Município e só será permitido a execução de 
serviços fora das repartições municipais, quando os mesmos em função de 
sua forma legal, assim requerer; 
b) prestar Consultoria Contábil, compreendendo suporte técnico na 
elaboração de atos normativos e, orientação e acompanhamento de 
processos administrativos de interesse das Secretarias e do Prefeito;  
 

3.4- Os serviços serão requeridos pelos setores competentes e 
supervisionados diretamente pela Secretaria Municipal de Finanças ou por 
delegação do mesmo.  



 

4- QUALIFICAÇÃO 
 

4.1. O profissional ou profissionais designados pela empresa deve(m) 
possuir experiência na área Contábil, capaz(es) de atender o escopo e o 
porte dos serviços requeridos, nos prazos fixados e em conformidade com 
este Termo de Referência. 
 
 
 

5- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

5.1. A empresa contratada deverá realizar uma reunião técnica inicial com 
o Prefeito do Município de Natalândia-MG e demais pessoas necessárias 
para esclarecimentos e recomendações quanto à metodologia e 
desenvolvimento do trabalho. Poderá ser discutida a possibilidade de 
modificação nos procedimentos metodológicos e/ou na elaboração dos 
serviços contratados. 
 
5.2. É importante ressaltar, ainda, que em todo o desenvolvimento do 
trabalho, a comunicação e a publicação de atos, programas e serviços 
referentes ao objeto contratado, deverão ter caráter educativo ou 
informativo, constando os dizeres do Contrato com a Prefeitura Municipal 
de Natalândia-MG, inseridas as devidas logomarcas, não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem mera peça de propaganda 
e/ou promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, ou mesmo 
da empresa ou pessoa física contratada. 
 

6- ATRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS DA EMPRESA 
CONTRATADA 

 

6.1. Para a apresentação da metodologia proposta a empresa contratada 
deverá seguir as seguintes etapas de trabalho:  
a) analisar preliminarmente as condições previstas neste Termo de 
Referência, com as exigências e as especificações dos serviços a serem 
elaborados; 
b) organizar e consolidar todas as informações exigidas neste Termo de 
Referência, e apresentar estudo dos resultados. 
 
 

7-DA VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO 
 
7.1- A vigência do futuro contrato administrativo será de 12 (doze) meses 
a contar da data da sua assinatura. 
 

7.2- Em observância ao interesse público, e uma vez tratar de presunção 
de serviços continuados, a vigência do futuro contrato administrativo 



poderá ser prorrogada em observância aos ditames do inciso II c/c § 4º 
do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 

7.3 Na ocorrência de prorrogação de vigência do futuro contrato 
administrativo, conforme estabelecido no subitem 4.2, será assegurado ao 
contratado o direito de ver o valor do contrato corrigido, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, base índice oficial do INPC 
ou outro que vier a substituí-lo, por se tratar de garantia constitucional e, 

Federal nº 8.666/93. 
 

8-PAGAMENTO 
 

8.1- Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela Tesouraria do 
Município, através deposito bancário ou TED em nome da futura 
contratada, até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente ao que originou a 
prestação dos serviços, mediante nota fiscal devidamente empenhada. 
 

8.1.1  Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o 
prazo para pagamento fluirá da sua reapresentação. 
 
 

8.1.2- A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 
documentos de habilitação e das propostas de preços, não se admitindo 
notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 
 

9-DOS RECUROS ORÇAMENTÁRIOS. 
 
9.1 As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, 
correrão por conta da seguinte dotação:  
02.03.01.04.123.0403.2018.3.3.90.35.00 ficha: 100 
  
9.2 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será 
alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa 
finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual. 
 

 

10-DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO. 
 

10.1. A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Finanças, 
conforme estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e não exclui nem reduz 
a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 
 
 
 



11- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES. 
 

11.1- As obrigações sociais fiscais e trabalhistas estão inseridas na 
minuta do contrato anexo IX. 

12- SANÇOES ADMINISTRATIVAS. 
 

12.1- A Licitante, proponente declarada vencedora, que for convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar 
injustificadamente a celebrar o contrato, dentro de 05 (cinco) dias a 
contar da notificação da Administração, falhar no cumprimento do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, sujeitar-se em multa pecuniária no percentual 
de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor da sua proposta, e 
sujeitar-se-á ainda em demais penalidades legais, descritas no 
instrumento convocatório/edital e na minuta do contrato administrativo, e 
em conformidade com o que prescreve a Lei 8.666/93. 
 

12.2- Este termo de referência faz parte integrante do edital e da minuta 
do contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito. 
 

 
 
Natalândia/MG, 12 de Julho de 2021. 

 
 
 
 

Alcides Ribeiro dos Santos 
Secretario Municipal de Fazenda 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


