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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. “Contratação de Pessoa Jurídica Especializada na Elaboração da Reforma Administrativa, Criação de Verba de Caráter Indenizatória e Concessão de Revisão Geral Anual (RGA) para Prefeitura de Diamantino-MT."

2. DESCRIÇÃO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1.  Reestruturação e Administrativa da Prefeitura Municipal de Diamantino, contendo: 
2.1.1.   Avaliação da atual estrutura administrativa da prefeitura;
2.1.2.     Redefinição de nova estrutura organizacional administrativa, de acordo com             o plano de governo e as orientações e objetivos estratégicos de governo para atendimento às demandas da população do Município;
Elaboração de instrumento legal para promoção de reforma Administrativa com definição das atividades do Poder Executivo Municipal, em consonância com a Lei Orgânica Municipal, da estruturação administrativa, das competências de cada órgão, dos quantitativos de cargos comissionados, dos valores das remunerações dos cargos comissionados, tanto para servidores exclusivamente comissionados, quanto para os efetivos;
	Avaliação dos gastos atuais com pessoal e dos gastos futuros com pessoal com a aprovação da respectiva lei e dos impactos decorrentes dessa alteração, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal;
	Elaboração de instrumento legal para criação da Verba de caráter Indenizatório, em consonância com o parágrafo 11 do art. 37 da Constituição Federal, avaliando o impacto de tal criação;

Elaboração de instrumento legal para concessão de RGA anual aos servidores municipais, envolvendo:
Avaliação dos gastos atuais com pessoal;
Simulação dos impactos do aumento das remunerações nos gastos de custeio da Prefeitura;
	Avaliação do impacto do aumento em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
	Preparação de documentos e justificativas que demonstrem ao legislativo municipal a importância e a necessidade dessas reformas.






3. DA JUSTIFICATIVA
            Com o crescimento da população do Município de Diamantino em aproximadamente 22.178 mil habitantes segundo IBGE/2020, e com isso aumentou, as demandas exigidas pela sociedade para com a Prefeitura, faz necessário fazer um nova estrutura administrativa para melhor servir a população.
	Outro fator que é significativo quanto a essa reforma é que temos que pensar que o município de Diamantino este ano completara 293 anos de emancipação política e faz-se necessário repensar uma estrutura moderna e adequada a sua população e por ser um polo dê desenvolvimento econômico e social importante para o Médio Norte do Estado. 
	Também por ser uma cidade centenária e com uma população forte culturalmente e de famílias tradicionais que contribuíram para o seu desenvolvimento.
          Portanto, prevê com essa reforma racional reordenamento de órgãos, entidades e cargos da Administração Pública Municipal, bem como a modificação do quantitativo de funções de confiança, levando em conta o Plano de Governo desta da nova administração.

 4. DESCRIÇÃO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO
4.1. As especificações do objeto a serem executados para Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, deverão compreender as descrições contidas na tabela abaixo do deste Termo de Referência.

LOTE 01
DESCRIÇÃO
UNID
QTD
CÓDIGO
TCE
VALOR
TOTAL R$
01
SERVICO DE ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA - DO TIPO SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA, PARA A ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA ADMINISTRATIVA.


UN

01
0001873
37.167,00
VALOR TOTAL DO LOTE
37.167,00

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. Prazo de Execução: 120 dias.

5.2. Prazo de pagamento: em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal, concomitantemente à apresentação de diagnóstico inicial e projeto final do referido serviço.

5.3. Valor da contratação R$ 37.167,00 (Trinta e sete mil, cento e sessenta e sete reais).


6. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

6.1. Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligência e perfeição;

6.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual;

6.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

6.4. Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou extraordinários, respeitados os limites da legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado;

6.5. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;

6.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos serviços objeto deste Contrato;

6.7. A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com Descrição da Prestação de Serviço;

6.8. Comprovar o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus empregados alocados ao serviço decorrente da contratação, como condição à percepção do valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das obrigações trabalhistas e tributárias;

6.9. Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data de assinatura do mesmo; 


7. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

7.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota fiscal/fatura após a entrega dos serviços, objeto desta licitação;

7.2. Efetuar o pagamento à Contratada;

7.3. Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Termo de referência e na legislação pertinente, quando for o caso;

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela Contratada;

7.5. Documentar as ocorrências havidas;

7.6. Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da Licitação;

7.7. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;

7.8. Fica o Departamento de Engenharia da CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento, fiscalização e pela realização das medições dos serviços objeto deste Instrumento Contratual;

7.9. Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

7.10. Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto deste Contrato;

7.11. Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços prestados e andamento.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Reduzido: XXXX – XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXXX.XXXXXXXXXXX.XXXXX – Outro Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.

9. DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Ficará responsável pela fiscalização funcionário nomeado pelo Chefe do Executivo através de Portaria.

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
A vigência da contratação será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Diamantino/MT, 05 de março de 2021.



ALFREDO DE ARAÚJO GRANJA FILHO
Secretária Municipal de Administração.








































Ofício nº. 0029/2021/SAD
Diamantino/MT, 05 de março de 2021.
Ao
Excelentíssimo Senhor
Manoel Loureiro Neto
Prefeito Municipal de Diamantino/MT


Senhor Prefeito,


                Tem esta a finalidade de solicitar a Vossa Excelência autorização para realização de processo de licitatório (Convite), para “Contratação de Pessoa Jurídica Especializada na Elaboração da Reforma Administrativa, Criação de Verba de Caráter Indenizatória e Concessão de Revisão Geral Anual (RGA) para Prefeitura de Diamantino-MT”.

CONSIDERANDO que, o Município de Diamantino necessita urgentemente de uma reforma administração;

CONSIDERANDO que, o Município tem a necessidade da criação de verba de caráter indenizatória a fim de proporcionar maior estabilidade à nossos colaboradores;

CONSIDERANDO que, o Município necessita que uma Revisão Geral Anual (RGA) urgente.

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons préstimos no sentido de autorizar o setor competente para que realize o referido processo de licitação, conforme Termo de Referência com a devida dotação orçamentária que custeará os serviços, bem como: cópia do cartão do CNPJ das empresas, as quais solicitamos que sejam convidadas a participarem do certame, sendo elas:

	J. C. PADOVAM JUNIOR - CNPJ: 08.504.585/0001-99;
PROTAGONIZA CONSULTORIA EM GESTAO EIRELI - ME – CNPJ: 26.246.778/0001-79;

ADVANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME – CNPJ: 04.947.051/0001-86.

Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e renovamos-lhe as expressões de estima e consideração.


Atenciosamente,



ALFREDO DE ARAÚJO GRANJA FILHO
Secretária Municipal de Administração.

