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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

OBJETO: 
 
   Serviços de capacitação profissional com desenvolvimento 
institucional, analise de contingencias passiveis de redução e diagnostico de 
contribuições, nos temas de despesas de pessoal e encargos e repasses 
constitucionais. 
 
 
JUSTIFICATIVA:  
 
   Como bem asseverou nosso ilustre secretario, “tomamos 
conhecimento da existência de projetos na área de desenvolvimento institucional e 
capacitação profissional, notadamente na melhoria dos gastos públicos e eficiência 
da gestão administrativa”. 
   Com efeito, carente que somos de recursos e ferramentas, não vejo 
melhor forma de proceder à aquisição desse capital intelectual que através de 
instituição de ensino. 
   Por outro lado, os professores e profissionais, do espaço universitário 
estão aptos a transferir todo o know-how aos servidores da edilidade, promovendo 
treinamento gradual e continuo ao corpo técnico. 
   Sem maiores delongas, utilização das melhores praticas 
administrativas e operacionais no quesito despesas de pessoal e encargos e 
repasses constitucionais e medida que se impõe. 
 
 
OBJETO:  
 
   Contratação de instituição de ensino para serviços de capacitação 
profissional com desenvolvimento institucional, analise de contingencias passiveis 
de redução e diagnostico de contribuições, nos temas de despesas de pessoal e 
encargos e repasses constitucionais, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 
 
DESCRICAO DOS SERVICOS: 
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a) Analise das contingencias passiveis de redução nas despesas de pessoal e 
encargos, com identificação e estratificação dos eventos, materializados em 
relatórios anuais; 
b) Analise das contingencias passiveis de redução nos índices de acidente de 
trabalho e riscos ambientais do trabalho, com identificação e estratificação dos 
eventos, materializados em relatórios anuais; 
c) Analise das contingencias passiveis de redução no histórico das informações 
e recolhimentos sujeitos `a Administração Tributaria, materializados em relatórios 
anuais; 
d) Analise das contingencias passiveis de redução fundadas endividamento 
total da Administração, com identificação e estratificação dos eventos, 
materializados em relatórios anuais; 
e) Analise das contingências passiveis de redução nos repasses 
constitucionais, com identificação e estratificação dos eventos, materializados em 
relatórios anuais; 
f) Diagnostico de desenvolvimento institucional com analise dos índices de 
comprometimento nos relatórios de execução orçamentaria, materializados em 
relatórios anuais; 
g) Acompanhamento gradual e continuo do corpo técnico da Administração, 
com disponibilização de help desk para orientações e duvidas, durante toda a 
vigência do contrato; 
h) Parametrização dos sistemas informatizados da Administração de acordo 
com a nova ordem vigente, com medidas de apoio e transferência de know-how; 
i) Capacitação em Direito Tributário, Financeiro e Orçamentário, Sistemas de 
Escrita Fiscal e Contabilidade, com entrega de apostilas e material didático, de 60 
(sessenta) horas por modulo. 
 
 
CRONOGRAMA: 
 
a) Entrega de relatórios com o diagnostico das contingencias passiveis de 
redução nas despesas de pessoal, com identificação e estratificação dos eventos, 
discriminados a seguir: 
 
I) Entrega de relatório com o diagnostico das contingencias nas despesas de 
pessoal, exercício 2015: Prazo de 30 dias; 
II) Entrega de relatório com o diagnostico das contingencias nas despesas de 
pessoal, exercício 2016: Prazo de 60 dias; 
III) Entrega de relatório com o diagnostico das contingencias nas despesas de 
pessoal, exercício 2017: Prazo de 90 dias; 
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Iv) Entrega de relatório com o diagnostico das contingencias nas despesas de 
pessoal, exercício 2018: Prazo de 120 dias; 
v) Entrega de relatório com o diagnostico das contingencias nas despesas de 
pessoal, exercício 2019: Prazo de 150 dias. 
 
 
b) Entrega de relatórios com o diagnostico das contingencias passiveis de 
redução nos índices de acidente de trabalho e riscos ambientais do trabalho, com 
identificação e estratificação dos eventos, discriminados a seguir: 
 
I) Entrega de relatório com o diagnóstico das contingências nos índices de 
acidentes de trabalho e riscos ambientais do trabalho, exercício 2015: Prazo de 60 
dias; 
II) Entrega de relatório com o diagnóstico das contingências nos índices de 
acidentes de trabalho e riscos ambientais do trabalho, exercício 2016: Prazo de 90 
dias; 
III) Entrega de relatório com o diagnóstico das contingências nos índices de 
acidentes de trabalho e riscos ambientais do trabalho, exercício 2017: Prazo de 
120 dias; 
IV) Entrega de relatório com o diagnóstico das contingências nos índices de 
acidentes de trabalho e riscos ambientais do trabalho, exercício 2018: Prazo de 
150 dias; 
V) Entrega de relatório com o diagnóstico das contingências nos índices de 
acidentes de trabalho e riscos ambientais do trabalho, exercício 2019: Prazo de 
180 dias. 
 
 
c) Entrega de relatórios com o diagnostico das contingencias passiveis de 
redução no histórico das informações e recolhimentos sujeitos à Administração 
Tributaria, discriminados a seguir: 
 
I) Entrega de relatório com o diagnostico das contingencias passiveis de 
redução no histórico das informações e recolhimentos sujeitos `a Administração 
Tributaria, exercício 2015: Prazo de 30 dias; 
II) Entrega de relatório com o diagnostico das contingencias passiveis de 
redução no histórico das informações e recolhimentos sujeitos `a Administração 
Tributaria, exercício 2016: Prazo de 60 dias; 
III) Entrega de relatório com o diagnostico das contingencias passiveis de 
redução no histórico das informações e recolhimentos sujeitos `a Administração 
Tributaria, exercício 2017: Prazo de 90 dias; 



 

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Av José Piloneto, 714, Centro,  CEP 99895000  

Fone/Fax 0 xx 54 33961188/1166/1040 - e-mail admexpeditense@gmail.com 
 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Santo Expedito do Sul 
 

IV) Entrega de relatório com o diagnostico das contingencias passiveis de 
redução no histórico das informações e recolhimentos sujeitos `a Administração 
Tributaria, exercício 2018: Prazo de 120 dias; 
V) Entrega de relatório com o diagnostico das contingencias passiveis de 
redução no histórico das informações e recolhimentos sujeitos `a Administração 
Tributaria, exercício 2019: Prazo de 150 dias. 
 
 
d) Analise das contingencias passiveis de redução fundadas endividamento 
total da Administração, com identificação e estratificação dos eventos, 
materializados em relatórios anuais; 
 
I) Entrega de relatório das contingencias passiveis de redução fundadas no 
endividamento total da administração, exercício 1: Prazo de 60 dias; 
II) Entrega de relatório das contingencias passiveis de redução fundadas no 
endividamento total da administração, exercício 2: Prazo de 90 dias; 
III) Entrega de relatório das contingencias passiveis de redução fundadas no 
endividamento total da administração, exercício 3: Prazo de 120 dias; 
IV) Entrega de relatório das contingencias passiveis de redução fundadas no 
endividamento total da administração, exercício 4: Prazo de 150 dias; 
V) Entrega de relatório das contingencias passiveis de redução fundadas no 
endividamento total da administração, exercício 5: Prazo de 180 dias; 
 
 
 
e) Entrega de relatórios com o diagnóstico das contingências passiveis de 
redução nos repasses constitucionais, com identificação e estratificação dos 
eventos, discriminados a seguir: 
 
I) Entrega de relatórios com o diagnóstico das contingências passiveis de 
redução nos repasses constitucionais, com identificação e estratificação dos 
eventos, exercício 2015: Prazo de 90 dias; 
II) Entrega de relatórios com o diagnóstico das contingências passiveis de 
redução nos repasses constitucionais, com identificação e estratificação dos 
eventos, exercício 2016: Prazo de 120 dias; 
III) Entrega de relatórios com o diagnóstico das contingências passiveis de 
redução nos repasses constitucionais, com identificação e estratificação dos 
eventos, exercício 2017: Prazo de 150 dias; 
IV) Entrega de relatórios com o diagnóstico das contingências passiveis de 
redução nos repasses constitucionais, com identificação e estratificação dos 
eventos, exercício 2018: Prazo de 180 dias; 
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V) Entrega de relatórios com o diagnóstico das contingências passiveis de 
redução nos repasses constitucionais, com identificação e estratificação dos 
eventos, exercício 2019: Prazo de 210 dias. 
 
f) Entrega de relatório de diagnostico de desenvolvimento institucional com 
analise dos índices de comprometimento nos relatórios de execução orçamentaria, 
discriminados a seguir: 
 
I) Entrega de relatório de diagnostico de desenvolvimento institucional com 
analise dos índices de comprometimento nos relatórios de execução orçamentaria, 
exercício 2015: Prazo de 90 dias; 
II) Entrega de relatório de diagnostico de desenvolvimento institucional com 
analise dos índices de comprometimento nos relatórios de execução orçamentaria, 
exercício 2016: Prazo de 90 dias; 
III) Entrega de relatório de diagnostico de desenvolvimento institucional com 
analise dos índices de comprometimento nos relatórios de execução orçamentaria, 
exercício 2017: Prazo de 120 dias; 
IV) Entrega de relatório de diagnostico de desenvolvimento institucional com 
analise dos índices de comprometimento nos relatórios de execução orçamentaria, 
exercício 2018: Prazo de 150 dias; 
V) Entrega de relatório de diagnostico de desenvolvimento institucional com 
analise dos índices de comprometimento nos relatórios de execução orçamentaria, 
exercício 2019: Prazo de 180 dias. 
 
g) Acompanhamento gradual e continuo do corpo técnico da Administração, 
com disponibilização de help desk para orientações e duvidas, discriminados a 
seguir: 
 
I) Mês 1: Entrega de relatório de acompanhamento, treinamento e help desk; 
II) Mês 2: Entrega de relatório de acompanhamento, treinamento e help desk; 
III) Mês 3: Entrega de relatório de acompanhamento, treinamento e help desk; 
IV) Mês 4: Entrega de relatório de acompanhamento, treinamento e help desk; 
V) Mês 5: Entrega de relatório de acompanhamento, treinamento e help desk; 
VI) Mês 6: Entrega de relatório de acompanhamento, treinamento e help desk; 
VII) Mês 7: Entrega de relatório de acompanhamento, treinamento e help desk; 
VII) Mês 8: Entrega de relatório de acompanhamento, treinamento e help desk; 
IX) Mês 9: Entrega de relatório de acompanhamento, treinamento e help desk; 
X) Mês 10: Entrega de relatório de acompanhamento, treinamento e help desk; 
XI) Mês 11: Entrega de relatório de acompanhamento, treinamento e help desk; 
XII) Mês 12: Entrega de relatório de acompanhamento, treinamento e help desk. 
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h) Parametrização dos sistemas informatizados da administração, com 
medidas de apoio e transferência de know-how: Prazo de 180 dias; 
 
 
I) Capacitação e Treinamento com entrega de material didático, discriminados 
a seguir: 
 
I) Direito Tributário: Modulo de 60 (sessenta) horas; 
II) Direito Previdenciário: Modulo de 60 (sessenta) horas; 
III) Direito Financeiro e Orçamentário: Modulo de 60 (sessenta) horas; 
IV) Sistemas de Escrita Fiscal e Contabilidade Publica: Modulo de 60 (sessenta) 
horas. 
 
 
PRAZOS: 
 
Os serviços deverão ser executados nos prazos fixados acima, que poderão ser 
prorrogados por igual período a critério da Administração. 
 
 
DO PRECO: 
 
O pagamento será realizado mediante apresentação de nota fiscal de prestação de 
serviços e com base nos valores efetivamente restituídos ao Município.. 
 
 
                                                     Santo Expedito do Sul, 05 de junho de 2020 
 

 
 
 

AMARILDO NEGRINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 


