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Processo Licitatório n.º 68/2010 
Tomada de Preços n.º 04/2010 

 
ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

                                                   
1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO  
1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ASSESSORIA, VISANDO O 
ACOMPAMHAMENTO E ORIENTAÇÃO ESPECILIZADA, COM CONFERÊNCIA DO MOVIMENTO 
CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS 
ÓRGÃOS, ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS, ANÁLISE DE BALANCETES, LICITAÇÕES E 
DOCUMENTOS ORIUNDOS DA PREFEITURA E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.  
 
2 – OBJETIVOS 
2.1 - Assessorar e acompanhar os funcionários do Município responsáveis pelos Setores de Contabilidade, 
Licitação e Pessoal, quando do fornecimento de informações ao Tribunal de Contas e outros órgãos, 
esclarecendo dúvidas e fornecendo informações necessárias ao cumprimento das suas obrigações. 
 
3 – AÇÕES ENVOLVIDAS  
3.1 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
3.1.1 – Conferência do Movimento contábil; 
3.1.2 - Análise de balancetes; 
3.1.3 – Orientações e esclarecimentos de dúvidas no fornecimento de informações ao Tribunal de Contas e 

outros órgãos; 
3.1.4 – Outras Orientações e esclarecimentos quanto a documentos e outras atividades relacionadas com a 

Administração Pública Municipal; 
 
3.2 – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
3.2.1 – Fornecimento de modelos de editais; 
3.2.2 – Análise de editais elaborados pelo departamento; 
3.2.3 – Elaboração de resposta de impugnações e recursos; 
3.2.4 – Análise final dos processos licitatórios e orientação quanto a possíveis irregularidades ou erros 

cometidos; 
3.2.5 - Orientações e esclarecimentos de dúvidas no fornecimento de informações ao Tribunal de Contas e 

outros órgãos; 
3.2.6 - Outras Orientações e esclarecimentos quanto a documentos e outras atividades relacionadas com a 

Administração Pública Municipal; 
 
3.3 – DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
3.3.1 – Conferência da folha de pagamento; 
3.3.2 – Orientações e esclarecimentos de dúvidas no fornecimento de informações ao Tribunal de Contas e 

outros órgãos; 
3.3.3 – Outras Orientações e esclarecimentos quanto a documentos e outras atividades relacionadas com a 

Administração Pública Municipal; 
 
4. RESULTADO ESPERADO  
4.1. Aumento na qualidade dos serviços prestados pelos Departamentos de Contabilidade, Pessoal e 
Licitação, evitando-se desta forma, erros que poderiam acarretar em dúvidas quanto ao cumprimento por 
parte da Administração Municipal, de determinações fixadas em Lei e demais órgãos de fiscalização e 
controle.  
4.2. Agentes públicos melhor assessorados e com orientações específicas para a realização do serviço; 
4.3. Rotina operacional que leva a dinamização do trabalho efetuado; 
4.4. Aumento na velocidade de serviços prestados pelos Departamentos de Contabilidade, pessoal e 
licitação devido a maior agilidade, em função da rápida resolução de problemas e dúvidas que surgem ao 
longo dos dias em cada Departamento; 
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5. PRAZO DE EXECUÇÃO  
5.1 – A licitante deverá realizar no mínimo 06 (seis) visitas mensais, realizando auditoria e análise de todos 
os processos licitatórios do ano de 2010 e também efetuando a conferência contábil e demais serviços 
previstos no item 03 deste anexo.  
5.2 – As ações referentes a impugnações de edital e recursos quanto à habilitação e julgamento de 
propostas, deverão ser atendidas imediatamente após a ocorrência do fato e recebimento da comunicação 
da Prefeitura; 
5.3 - O prazo de vigência do Contrato decorrente desta Licitação será da data de assinatura até 31/12/2010, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, caso haja interesse da Administração. 
 
6. DO VALOR 
6.1 – O valor máximo que o Município de Canoinhas, se propõe a pagar, pela totalidade dos 
serviços previstos, é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), distribuídos da seguinte 
forma: 
6.2 - Item 01: revisão de atos de janeiro a julho de 2010, R$ 17.500,00 (dezessete mil e 
quinhentos reais), ou seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês revisado. 
6.3 - Item 02: serviços a executar de agosto a dezembro, R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e 
quinhentos reais), ou seja, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) por mês. 
 
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
7.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, todo dia 10 (dez) do mês subseqüente à prestação dos 
serviços, de acordo como o cronograma físico financeiro, sendo o último no dia 31/12/2010. 
7.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência de 
liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 
7.3 - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastramento da 
Prefeitura para verificação da situação da licitante vencedora em relação às condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo. 
7.4 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada sua 
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
7.5 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida 
sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva 
Agência. 
7.6 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para 
pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 

7.6.1 – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com o 
cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e aprovada pela 
Comissão de Licitação. 

7.6.2 – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que 
estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento 
e fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 
7.7 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será 
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 
de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 
 
8. DO CONTATO 
8.1 - A contratada deverá deixar nos Departamentos de Contabilidade, Pessoal e Licitação, telefone para 
contato, o qual deverá estar disponível de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 
às 17:30 horas para os atendimentos emergenciais da Prefeitura. 
  
 
 

ARGOS JOSÉ BURGARDT 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 


