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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA,

AvenidaGetúlioVargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

PROJETO BÁSICO
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1. OBJETO

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Assessoria e
Orientação ao Controle Interno do Município deSão João dos Patos/MA.

2. JUSTIFICATIVA

Aobrigatoriedade da manutenção de Sistema de Controle lnterno|na Administração Pública
foi estabelecida pela Constituição Federai de 1967 e confirmada pela [Constituição Federal de 1988,
em seus artigos 70 e 74 e a Implantação deste sistema nos estados' e municípios brasileiros vem
ocorrendo de forma gradual. , j

A Lei Complementar ns 101, de 4 de. maio de 2000, mais jconhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal, prevê em seu artigo' 54, qúê dispõe sobre oí Relatório :de Gestão Fiscal, a
obrigatoriedade da assinatura, naquele relatório, dos responsáveis pelo Sistema de Controle Interno.

\' ' í •' "'i •
Écerto que amplitude do controle não se restringe aaspectos cpntábeisjou financeiros, mas

alcança toda aatividade administrativa, e, de forma especial, adetectar éyentuais riscos que possam
prejudicar ocumprimento das metas físicas dos prograpias de governo eaconsecução dos objetivos
institucionais do órgão ou entidade. - " 'j | ,

p t 1 '

Aatuação preventiva do controle interno eaeducação condnuada sãojos grandes alicerces
para ainstrumentalização de ações que favoreçam amelhoria dos processos decisónos, da condução
das atividades, e, principalmente, dá consecução dos objetivos finalísticosjda Administração Pública.

.1

Nesse cenário, atualmente observa-se que oControle Internp^da Prefeitura possui estrutura
de pessoal bastante reduzido frente-a urgente'necessidade das átiyidades operacionais que as
Secretarias e demais órgão municipais demandará dentro/dos'objetivos e atribuições do Controle,
colocando em risco oalcance das metas governamentais-no qúe tange aos percentuais constitucionais
elegais, de pessoal, gastos com Saúde, Educação, Orçamentária, Findjicêi^ra. j

Acontratação de assessoria especializada vai auxiliar no de^nvolvimento das atividades
preventivas eopinativas que oSistema de Controle Interno deve atender, permitindo oatingimento
do princípio da eficiência, conforme as atividades indicadas nojpresente Termo de Referencia,
permitindo atomada de decisões por parte da administração municipal,,dentro dos parâmetros legais.

3. OBJETIVOS

Auxiliar o Sistema de Controle Interno em sua atuação nas Secretarias Municipais,
orientando eopinando de forma consultiva acerca do cumprimento das metas constitucionais, legais,
fiscais eorçamentárias, ao longo do exercício de 2021, segundo as atividades aseguir descritas.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS e VALOR ESTIMADO

4.1.São atribuições aserem desenvolvidas pela empresa aser contratada.
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a) Auxiliar na elaboração de instruções especificas acerca dos procedimentos a serem
seguidos por todas Secretarias Municipais e demais órgãos municipais que devem
prestar contas dos recursos públicos enquadráveis no art. 70 e seu parágrafo único da
Constituição Federal.

b) As orientações referidas no item anterior devem incluir todas as etapas anteriores as
prestações de contas, desde a orçamentação, escrituração contábil, elaboração e
publicação dos relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal, e a efetiva
apresentação das contas aos órgãos competente;

c) Prestar consultoria sobre atualização de assuntos de interesse local; na suplementação
a legislação federal e estadual no que couber; na instituição^ e arrecadação dos tributos
municipais, bem como apiicar suas rendas; i 1 |

d) Prestar assistência na Interpretação dos normativos !e ialcance;': dos objetivos do
programas mantidos com da União e com Estado, nas'áreas de Educação, Saúde, e
Assistência Social; j' \;

e) Prestar consultoria ao controle interno, nos órgãos públicos no sentido de instituir,
' • í i ' ^ I

organizar, fiscalizar o funcionamentos dós processos inerentes a gestão de forma evitar
fraudes e desperdícios, nas atividades de fiscalização contábN, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial; ' *1 -' \ 'j

f) Auxiliar a análise a fiscalização dos processos em geral, çürnprimerito dos programas e
metas preestabelecidas no Planos Plurianuais - PPA, Lei; de Diretrizes Orçamentárias -
LDO, Leis Orçamentárias Anuais - LOA, Metas Bimestrais.jde Arrjecadação - MBA e
Cronogramas Mensais de Desembolso - CMD, em todasas Secretarias Municipais;

g) Expedir relatórios a serem encaminhados ,ao Controle Iriterno, naquilo que lhe for
demandado que 'diz respeito a revisão dos [procedimentos, com o intuito de adequar as
necessidades, respajdando assim ogestor público^de aigumajsanção.

h) No exercício .da função, administrativa de controle, òs entes e demais órgãos públicos
devem se assegurar de .que a existência •de erros e'riscos potenciais devem ser
devidamente controlados e monitorados, atuando de forma preventiva, concomitante

* • |i' » * Iou corretiva, além de prevalecer como instrumentos auxili^fis de gestão.

O valor total estimado para. execução do objeto'do presente Projeto Básico é de R$
202.166,70 (Duzentos edois mil cento esessenta eseis reais esetenta cehtavos),'tendo por referência
ospreços constantes da pesquisa de preços realizada, sintetizadas na'Planilha deCustos abaixo.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE

I;l

QTD
i:r

VALOR UNIT.

(RS)
TOTAL (R$)

01

Prestação de Serviços de Assessoria e
Orientação ao Controle Interno do
Município de SãoJoão dos Patos/MA.

Mês

li
10

, ,1
^1

R$ 20.216,67 R$ 202.166,70

5. FORMA DE CONTRATAÇÃO

5.1 AContratação será realizada por meio de licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor
Preço Global.

6. DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO:
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6.1. Além dos serviços de assessoria e orientação, previstos no item 4 acima, a empresa contratada
deverá prestar serviços detreinamento deservidores da Prefeitura Municipal de São João dos Patos -
MA, encarregados de realizar os serviços pertinentes ao objeto e demais tarefas necessárias ao bom
funcionamento dos serviços de Controle interno.

7. DO SUPORTE TÉCNICO:

7.1. Aempresa contratada deverá prestar osserviços constantes do item 4 deste termo.

8. FORMA DE PAGAMENTO:

|| \ ij ,
8.1 Opagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do

Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivojprovocádò pela CONTRATADA,
mediante aapresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da res^èçfiya Ordem.de Serviços edas
certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União ej Seguridade Social; Prova de
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por lemjpo de Serviço; FGTS, Prova de regularidade
relativa à Justiça do Trabalho, mediante apresentação da ,Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), Certidão Negativa deDébitos e Divida Ativa Estadual e Municipal, diretamente na conta que
ofornecedor apresentar nò atb-da contratação, para oque deverá, naibpprtunidade, informar onome
do Banco e número da agência econta corrente onde deverá ocprreríó crédito, não sendo permitidas
alterações futurassem a anuência das partes interessadas.

9. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 Os serviços deverão ser prestados durante o período de10(dez) nieses.

10.1. DAS REPONSABILIDADES EOBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1. Caberá à CONTRATANTE: jj ^ ;j
a) prestar informações eesclarecimentos pertinentes e necessários que venham aser solicitados pelo
representante da CONTRATADA; l' j ,1
b) atestar o recebimento do objeto contratado, rèjeitando-ò caso|n|ò estej.i de acordo com as
especificações trazidas neste Termo e na Minuta do Contrato;
c) efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste
formalidades legais.

10.2. Caberá à CONTRATADA: . - i :
a) respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de'acesso às dependências das
unidades da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos - MA.
b) prestar os serviços cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Projeto
Básico;

c) iniciar aexecução dos serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data de recebimento
da Ordem de Serviço/Nota de Empenho;

d) Assumir o compromisso e a responsabilidade pela guarda do total sigilo sobre as informações
obtidas no curso dos trabalhos, ficando, sob as penas da lei, impedida ,de divulgar e/ou utilizar em
proveito próprio e/ou de terceiros toda equalquer informação relacionada com acontratante;

/ í ^
"ertrio, após o cumprimento das

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



PRE,FEITUn-^OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJN° 06.089.668/0001-33

folha n®

ÍT .€>

unicef^

e) Providenciar a imediata correção das alterações, deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;

f) Arcar com eventuais prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do objeto;
g} Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução contratual, não sendo mantidos quaisquer vínculos denatureza trabalhista entre os técnicos
da empresa que vier a ser contratada e a Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA;
h) Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
apresentadas para licitação.

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO n " i i
1' . 1 ,1
j.' I

11.1. Orecebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com oart.^73, I, "a" e "b" da Lei n^
8.666/93. . j'

12. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

12.1. A prestação dos serviços: os serviços serão prestados pela empresa contratada, através
profissional(is) capacitadõ{s), integrem .seus quadros, a rigor na sede da^Prefeitura Municipal de São
João dos Patos-MA. - |!

13. PERFIL DA EMPRESA A SER CONTRATADA:

13.1. Natureza Jurídica: exclusivamente por pessoa Jurídica.
13.2. Capacidade Técnica: a empresa deverá ser especializada na prestação de serviços de assessoria
e consultoria para órgãos públicos em áreas compatíveis com oobjeto da^contratação pretendido, o
que será comprovado mediante demonstração de experiências anteriores em trabalhos para órgãos
públicos, demonstração de, cursos de. capacitação concluídos em áreas relacionadas aos serviços a
serem prestados. ' | i
13.3. Equipe técnica: oescritório deverá possuir, uma equipe técnica fie hò mínirno três pessoas com
especialização em Direito, Contabilidade Pública oú Administração", disporiíveis para cumprimento de
cargo horária semanal de 30 (trinta) horas semanais. . | ^ ,
13.4 Os integrantes da equipe técnica deverão possuir vínculo formal corn 'a empresa prestadora, seja
como sócios, empregados, contratados ou associados. |:! -; |

!• H I
1' ' ' I

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: |' ;! ,
02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |; ' ' '
02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO '''_
04122 0003 2004 0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

São João dos Patos - MA, 12 de março de 2021.

ícaro Kairo Tavaris dos Santos
Chefe Setor de Compras
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