
TERMO DE REFERENCIA

Conforme estudo de viabilidade prévio e pedido do setor de patrimônio, em anexo,

verifica-se a necessidade da contratação de empresa especializada para a realização

dos serviços e escopo que consta abaixo.

Atividades a serem realizadas pela contratada:

- inventário fisico completo dos bens móveis municipais;

- Chapeamento - complementação da identificação física através de plaquetas com

código de barras, utilizando metodo adesivo que não seja exclusivamente colagem,

uma vez que é facilmente descolagem;

- individualização e abertura de ativos registrados contabilmente como Sistemas ou

Lotes;

- Anáiise cadastro contábil e notas fiscais do ativo imobilizado;

= Conciliação fisica x contábii via sistema utilizado peia Prefeitura Municipal;

i- Conciliação física x Contábil via notas fiscais;

- Incorporação de gastos complementares em bens já existentes;

- Execução de pesquisas e ana'iise de mercado;

I Cotação do valor de mercado junto aos fornecedores e fabricantes dos bens a

serem avaliados;

- Coleta da depreciação técnica e estado de conservação;

- Avaiiação para teste de redução do valor recuperável:

- Execução do teste de determinação ao valor recuperável de ativos;

- Execução das pesquisas e apuração da vida útil dos Bens Operacionais;

- Determinação de novas vidas úteis dos bens;

- Determinar novo vaior de depreciação retroativo, após definida a data base para

realização da avaiiação;

I Migração e implantação dos dados Sistema 4R Sistemas;

- Laudos de inventário e conciliação, teste de impairment e estudo de vida útil.



1. coNsioERAçöEs TÉCNICAS

Deverá ser utilizada metodologia para os trabalhos que atendam os parâmetros

técnicos, contábeis e legais, convergentes com normas internacionais e nacionais, de

forma que o resultado final seja eficiente.

2. FINALIDADE E ESCOPO DO PROJETO

A Prefeitura de Potim tem a necessidade de os seus contadores, servidores, técnicos

e engenheiros realizarem seu controle patrimoniai com inventário físico e conciliação

(físico x contábil) via cadastro contábil e notas fiscais para reorganizar e assegurar que

os ativos estejam contabilizados em conformidade com sua posição fisica.

Assim, deve realizar o teste de impairment - redução do valor recuperável para

avaliar seus ativos ao valor justo, e assegurar que os ativos não estejam registrados

contabilmente por um valor superior aquele passível de ser recuperado por uso ou

venda.

Realizar o estudo de vida útil econômica para revisar as taxas de vidas úteis de seus

ativos do processo de produção para assegurar o período em que os mesmos serão

utilizados como geradores de beneficio. Para que venha atender as exigências e

padrões de contabilidade estatuidos pela lei 11.638/07, pelas resoluções CFC's

brasiieiras. CPC's, Leis e convergências as normas nacionais e internacionais de

contabilidade, que visa adoção de uma linguagem contábil global e melhor qualidade da

informação.

Os trabalhos deverão observar as seguintes fases:

2.1. Controle Físico dos Bens:

- inventário físico com coletor de dados;

- Registro fotográficos dos bens por amostragem;

- Complementação da identificação fisica através de plaqueta com código de

barras e colagem por método que não seja exclusivamente adesivo, uma v

que é facilmente descolávei;



~ Individuaiização e abertura de ativos registrados contabilmente como Sistemas

ou Lotes;

- Emissão de termo de responsabilidade;

- Controle de movimentações dos bens durante o projeto.

2.2. Conciliação - Cotejamento dos Bens:

- Analise cadastro contábii e notas fiscais do ativo imobilizado;

- Análise e digitação notas fiscais das novas aquisições desde 2017;

I Cotejamento físico e contábil: apresentação das sobras físicas e contábeis;

l Saneamento das sobras físicas e contábeis;

~ incorporação de gastos complementares em bens já existentes;

1 Ajustes Legais.

2.3. Teste de lmpairment - Redução do Valor Recuperável

- Levantamento e inspeção física dos bens;

- Registros fotográficos dos bens;

- Cotação dos valores justo de mercado fornecedores e/ou fabricantes dos

equipamentos a serem avaliados;

l Avaliação dos bens a vaiorjusto de mercado;

- Cotejamento físico e contábil: saneamento e apresentação das sobras físicas e

contábeis;

- Comparação entre os vaiores registrados na contabilidade e no mercado;

- Nas situações de redução do valor recuperávei dos ativos, identificar os fatores

externos e/ou internos que causaram a desvalorização do ativo.

2.4. Estudo de Vida Útil Econômica

~ Levantamento e inspeção fisica dos bens operacionais;

- Pesquisa junto aos fornecedores/fabricantes e áreas de engenharia e

manutenção da Prefeitura de Potim, objetivando obter dados sobre a

obsolescência, utilização, orientações funcionais e tecnológicas;

- identificação das condições física dos bens;



- Análise dos relatórios e controles de manutenção
I Depreciação individual do bem: taxas e valores mensais e anuais;
- Determinação da nova vida útil econômica;
- Determinação de novas vidas úteis dos bens;
1 Determinar novo valor de depreciação retroativo, após definida a data base para

realização da avaliação;

l Evolutivo (Projeção) anual do novo valor de depreciação do periodo a ser
determinado, comparando com a atual e prevista no mesmo período;

- Consulta aos arquivos de manutenção e outros controles internos de bens.

2.5. Migração e implantação dos Dados

l Elaboração da base de dados conforme layout do sistema utilizado pela
prefeitura municipal e que com ele se integre.

l Suporte e auxilio na migração dos dados. Realização de lançamento de todos
os dados no sistema de patrimônio do municipio.

2.6. Emissão dos Laudos Técnicos

- Laudo técnico controle patrimonial;
- Laudo técnico teste de impairment - redução do valor recuperavel;
l Laudo técnico estudo de vida útil econômica.

3. OBJETOS DO PROJETO

3.1. Bens Operacionais Objeto do Projeto

Conforme informado, serão objetos dos trabalhos, aproximadamente 7.000 (sete mil)
bens móveis operacionais do ativo imobilizado distribuídos sob as classificações
contábeis Máquinas e Equipamentos, Ferramentas, Móveis e Utensílios, Equipamentos
de informática, Veiculos, Moldes e estampos e outros que se classifiquem como bens
móveis.



3.2. Localização Física dos Bens Objeto do Proieto

Os bens escopo desse projeto estão instalados e operando município de Potim - SP,

em suas 38 prédios.

3.3. Situação Atual dos Bens Objetos do Projeto

Conforme apresentado e informado pela Prefeitura de Potim, abaixo relacionamos

alguns pontos sobre a situação atual dos bens do ativo imobilizado.

- Não possui duas empresas com cadastros diferentes;

- Possui chapeamento de parte dos ativos com piaquetas de patrimônio de códigos

de barras;

- O chapeamento não está refletido no cadastro contábii;

I Foi realizado trabalho de Controle dos Bens desde 2017;

- Possui sistema para gestão e controle patrimonial 4R Sistemas;

U Não possui mecanismo de controle paralelo dos bens;

- Não possui máquinas importadas;

- Possui notas fiscais de aquisição, e estão organizadas desde maio/2019;

- Os bens foram avaliados no passado, mas não encontra registro desse trabaiho;

- A Prefeitura de Potim será responsável por entregar as etiquetas com código de

barras; caso elas estejam prontas e disponíveis na data do inventário;

- Os trabalhos finais, inventariados, conciliados, avaliados e ajustados as possíveis

divergências físicas e contábeis, serão migrados para o sistema informatizado da

Prefeitura de Potim atraves de seus responsáveis de T.l;

- Os trabalhos serão reaiizados em dias úteis e em horários comerciais.

4. DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E METODOLOGIA A SER ADOTADA

Os trabalhos descritos abaixo serão pautados de acordo com o Comunicado Técnico

(CT), que tem por objetivo orientar os profissionais de contabilidade na execução dos

registros e na elaboração das demonstrações contábeis, a partir da adoção das novas

práticas contábeis adotadas no Brasil, em atendimento as atendimento a norma NBR

14.653, Leis no 11.638/07 - iFRS e n° 11.941/09, aos Pronunciamentos Técnicos

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em especial CPC 27, às



Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade

(CFC) e suas respectivas Resoluções que completam as determinações a serem

seguidas peios profissionais especializados em consultoria patrimonial.

A metodologia que será aplicada possui as seguintes etapas e atividades:

4.1 Planejamento;

4.2 Controle Patrimonial;

4.3 Teste de lmpairment - Redução do Valor Recuperável;

4.4 Estudo de Vida Útil Econômica;
4.5 Migração dos Dados;

4.6 Laudos Tecnicos.

4.1. Planejamento

O planejamento é a etapa da metodologia responsávei por mitigar os riscos do projeto,

além de garantir a quaiidade e prazo especificado na proposta comercial aceita peia

Prefeitura de Potim. Os objetivos principais da etapa de planejamento são:

- Elaboração e Vaiidação do cronograma de atividades detalhado;

- Definição do modeio de comunicação, identificando-se os pontos de contato

(líderes técnicos do projeto) da contratada e Prefeitura de Potim;

1 Definição dos papeis e responsabilidade entre a contratada e a Prefeitura de

Potim, com observância de contrato e deste termo de referencia;

- Validação, pela Prefeitura de Potim, das atividades técnicas da contratada,

identificando os pontos críticos de sucesso do projeto;

- Identificar e conhecer unidades, planos de contas e centro de custos;
- Padronização de Descrições - implantação e padronização das descrições dos

bens, criando tabela padrão;

- Definição das espécies e natureza dos bens objeto dos trabalhos a serem

inventariados;

- Definição das especies e natureza dos bens não objeto dos trabalhos, que não

serão inventariados;

- Identificação da necessidade do Termo de Responsabiiidade durante o

Inventário fisico;



l Definição do layout para emissão do iaudo, devolução e importação do novo
cadastro;

- Mapeamento dos locais objetos dos trabalhos a serem inventariados;
- Envio das documentações e informações solicitadas no tópico 5 dessa

proposta;

- Definição da data base a ser utilizada no projeto pela Prefeitura de Potim.

4.2. Controle Patrimonial

4.2.1. Fluxograma Controle Patrimonial
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4.2.2. Análise e Saneamento Cadastro Contábil e Notas Fiscais do Ativo

Imobilizado

Anáiises e compilações em dos respectivos registros com notas fiscais e cadastro
contábil do Ativo imobiiizado da Prefeitura Municipal de Potim.

- Identificação das espécies e natureza dos bens escopos dos trabalhos;



Verificação e comparação do saido do cadastro com o saldo do balanço ou

balancete por unidade;

Incorporação de gastos complementares em bens já existentes;

Abertura de lançamentos contabiiizados em lote, de acordo com aquisição

realizada pelas respectivas notas fiscais;

Identificação de lançamentos segregados referente a um determinado ativo,

para verificação e anáiise de possibilidade de consolidação dos mesmos;

Verificação dos lançamentos sem a devida identificação dos bens que se

referem aos investimentos realizados, e que impossibilitem o processo de

cotejamento, através da análise das respectivas notas fiscais de aquisição;

Digitação e composição da base contábil através das notas fiscais;

Análise e segregação dos lançamentos que não se classificam como bem do

ativo imobilizado, pertencente a outro grupo, seia: despesas, diferidos, bens de

consumo e etc;

Ana'iise do cadastro, para Identificação e segregação de itens sem identificação

do que se refere o investimento, e que impossibilitem o processo de coteiamento,

para a devida identificação pela contratada destes investimentos reaiizados.

4.2.3. Inventário fisico

Os fundamentos técnicos baseiam-se na norma técnica NBR-14653 (parte 1 e 5) e da

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que fixam normas e diretrizes para

trabalhos dessa natureza.

Todos os bens objeto deste trabalho, que compõem bens do ativo imobilizado, devem

ser inspecionados fisicamente e compiementados todos os detalhes técnicos, contendo,

para cada conta, as seguintes informações:

Maquinas e equipamentos, moveis e utensílios, ferramentas e equipamentos de

informática: iocalização física, conta contábil, centro de custo, departamento,

seção, número de patrimônio existente e impiantado, descrição de cada bem

operacional (nomenclatura e tituiação principai, espécie, marca, modelo, número

de serie, tamanho, capacidade e complementos);

Veículos e softwares: serão descritos com base em documentação e na

inspeção fisica para os que estiverem estacionados nas unidades, coletando os



dados como: marca, modelo, ano de fabricação, chassis, RENAVAM, cor do

veiculo e tipo de combustível, considerando também dados da relação a ser

fornecida pela Prefeitura de Potim.

Fluxograma Processo de inventário e Reinventário Físico

Os itens serão cadastrados tecnicamente através da fixação da placa de patrimônio com

código de barras, com identificação da localização física, com anotação das

depreciações de desgaste e deterioração.

Para os bens que estiverem identificados fisicamente com plaquetas de códigos de

barras, quando disponivel de uma base de inventário físico anterior ou cadastro contábil

com as principais caracteristicas do bem, as descrições apresentadas sofrerão revisão

e atualização do descritivo (nomenclatura e tituiação principal, espécie, marca, modelo,

número de série, tamanho, capacidade, material construtivo, acessórios e

complementos.

Complementação da identificação física dos bens operacionais: simultaneamente

ao inventário físico, os bens operacionais que não forem localizadas as plaquetas de

patrimônio, receberão nova plaqueta de patrimônio com código de barras, coletando a

descrição detalhada de cada bem operacional (nomenclatura e titulação principai,

espécie, marca, modelo, número de série, tamanho, capacidade, material construtivo,

acessórios e compiementos). As plaquetas e as colas serão fornecidas peia Prefeitura

de Potim e deverão ser disponibilizadas no acesso a cada prédio r .J
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Etiquetas de controle contratada: para controlar a sequência inventariada, controlar
as evasões de inventário, minimizar as sobras, e controlar as transferências durante 0
processo, serão confeccionadas etiquetas autoadesivas, as quais serão fixadas ao lado
da placa de patrimônio, a ser fornecida pela empresa Contratada. Para que a equipe
técnica CONTRATADA, possa discernir o que já foi ou não inventariado, além de
conseguir controlar fluxo e cronograma do processo. As etiquetas adesivas serão
confeccionadas pela contratada.

Abertura de Sistemas ou Lotes: durante o inventário fisico, todas as contabilizações

registradas contabilmente como um único item, seja por sistemas ou linhas, serão
realizadas as devidas individualizações e aberturas dos equipamentos que compõem a
esses investimentosv

Registros fotográficos dos bens operacionais: para realização dos trabalhos de
avaliação patrimonial, teste de impairment e redução do valor recuperável e estudo de
vida útil economia, simultaneamente ao inventário físico, os bens operacionais serão
registrados fotograficamente por amostragem e espécie, para inclusão e elaboração dos
laudos técnicos.

Movimentação dos bens: durante o inventário fisico dos bens, será implantado um
corte de movimentação física e contábil. Se não for possivel paralisação total das
movimentações durante a etapa de inspeção, colocar procedimentos básicos de
controie interno, objetivando administrar o processo, reduzindo o risco de inconsistência
dos dados.

Termo de responsabilidade: tem como obietivo conscientizar todos os participantes
dos resultados dos trabalhos, bem como da necessidade de um eficiente controle
internamente pelos responsáveis pelo ativo. Corn base nos resultados obtidos durante
o inventario fisico e identificação dos bens, serão emitidos termos de responsabilidade,
até a finalização dos trabalhos, devidamente confirmado e assinado, considerando os
seguintes dados de análise: empresa, unidade, endereço, conta contábil, localização
interna, detalhamento dos bens e número de patrimônio existente ou impiantado. Será
definido essa necessidade na etapa de planejamento.



4.2.4. Cotejamento físico e contábil

Objetivando proceder ao saneamento físico e contábiš, de posse do cadastro contábil,
dos documentos fiscais e da base de bens inventariada, será reaiizado o cotejamento
entre as três posições (documentos fiscais III cadastro contábil III inventário físico),
individualizando vaiores e depreciações para os casos de imobilizações por grupo de
bens e agrupando aos bens existentes as incorporações complementares.

Inventário DocumentosHsgco Fiscais

Cadastro
Contábil

1. Para 1a etapa do cotejamento, considerar mesmos:
1.1.Centro de Custo e Local

2. Após esta etapa, cotejar entre Centros de custos e locais diferentes.
3. Os níveis de 1 a 4 devem se sobrepor ao critério que respeita centro de custo

e local.

4. Cotejamento 12° nível: mesma espécie] nomenclatura (Não serão conciliadas
as mesmas espécies que possuam outras características).

19 Nível: N” Patrimonio e Espécie] Nomenclatura

_: 1. Microcomputador
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staçao de Trabalho ^
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Na falta de informações quanto as caracteristicas do bem, a CONTRATADA adotará
como criterio a data de aquisição partindo do mais recente, comparado com o estado
fisico de cada bem, determinado durante a etapa de inventário, ou pelo inicio das
atividades operacionais de cada localidade.

O processo de cotejamento resultará nas seguintes situações:
- Bens cotejados: localizados nas três bases (inventário fisico, documentos

fiscais e cadastro contábii);

- Bens sobras físicas: iocalizados no inventário físico, e não registrado
contabiimente;

- Bens sobras contábeis: bens registrados contabiimente, e não iocaiizados
durante o inventário fisico.

Considerando a situação de sobras contábeis e físicas, será realizada uma conciiiação
fina, verificando~se a possibilidade de associação ou apropriação entre estes itens.
Nesta etapa é fundamentai a participação do Departamento de Controiadoria e Contábil
da Prefeitura de Potim.

Para a reguiarização das sobras físicas e contábeis, ainda existente, é iniciaimente
adotada uma provável data de aquisição e uma estimativa de valor utilizando uma
avaliação expedita, para posterior conciliação e saneamento final, adotando, entre
outros mecanismos, o parecer normativo CST 394/71 de 31/05/71, transcrito abaixo:

“Na hipótese de total impossibilidade de, para efeitos de correção monetária e baixa,
a atribuir, com base em documentação ou registros, valores históricos individuais a
individuaiizados a cada um dos bens do seu ativo imobilizado, cujo registro vinha
sendo reproduzido englobadamente em sua contabilidade, admite-se serem
conferidos aos mesmos valores históricos aproximados com base em indícios ou
estimativas, desde que o seu cômputo totai coincide exatamente com o
anteriormente registrado e que, antes, se tenham esgotado todos os meios para
apuração dos valores reais de aquisição. *'Concomitantemenfe, devem ser
individualizados também os valores relativos às correções monetárias, às
depreciações, amortizações ou exaustões realizadas engiobadamente”.

Fluxograma Processo de Conciliação: Cotejamento Físico e Contábil
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4.3. Teste de lmpairment - Redução cio Valor Recuperável

4.3.1. Fluxograma Teste de lmpairment
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4.3.2. Avaliação para Teste de Redução do Valor Recuperávei

Os testes na base contábil serão realizados para a identificação e posterior saneamento

dos ativos, cujas expectativas de retorno foram diminuídas substancialmente em virtude

de situações adversas, evitando que estes permaneçam evidenciaglos no balan
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patrimonial pelo seu custo de aquisição depreciado (amortizadc), uma vez que esse

valor não mais demonstra a capacidade de geração de beneficio esperada quando da

sua aquisição.

A contratada deve avaliar, no minimo por ocasião da elaboração das demonstrações

contábeis anuais, se há alguma indicação de que seus ativos ou conjunto de ativos que

porventura perderam representatividade econômica, considerada relevante. Se houver

indicação, a entidade deve efetuar avaliação e reconhecer contabiimente a eventual

desvalorização dos ativos.

Através do pronunciamento técnico CPC 01, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis

define procedimentos visando a assegurar que os ativos não estejam registrados

contabilmente por um valor superior àquele passivei de ser recuperado no tempo por

uso nas operações da entidade ou em sua eventual venda. Caso existam evidências

claras de que os ativos estão registrados por valor não recuperávei no futuro, a entidade

devera' imediatamente reconhecer a desvalorização, por meio da constituição de

provisão para perdas. O pronunciamento aplica-se a todos os ativos ou conjunto de

ativos relevantes relacionados às atividades industriais, comerciais, agro-pecuárias,

minerais, financeiras, de serviços e outras. No caso de pronunciamento especifico que

trate da matéria para alguma classe de ativos em particular, prevalecerá essa

determinação específica.

Os vaiores pretendidos serão determinados em conformidade com os ditames das

Normas Técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), em especial

NBR 14653-5 (Avaliação de Máquinas, Equipamentos, instalações e Complexos

Industriais), NBR 14653-2 (Avaliação de Imóveis Urbanos). Serão ainda considerados

os critérios propostos pelo iBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de

Engenhana)

Os bens inventariados, identificados fisicamente serão avaliados para a determinação

dos Valor Justo de Mercado. Entende-se por:



- Vaior de Mercado: e a quantia mais provávei pela qual se negocia voluntariamente

e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do

mercado vigente;

I Valor Justo de Mercado: é a quantia pela qual um ativo pode ser negociado entre

partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com

ausência de fatores que pressionam a liquidação da transação ou que caracterizam

uma transação compulsória;

Na realização dos testes serão levadas em consideração as seguintes indicações, entre

outras:

a. Fontes externas observadas durante o período ou por ocasião da elaboração das

demonstrações contábeis:

~ O vaior de mercado do ativo diminuiu sensivelmente, mais do que seria de se

esperar como resultado da passagem do tempo ou do uso normal;

I Ocorrerarn, ou ocorrerão em futuro próximo, mudanças significativas no

ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no quai a entidade

opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado;

- As taxas de juros de mercado, ou outras taxas de mercado de retorno sobre

investimentos aumentaram, e esses acréscimos provavelmente afetarão a taxa

de desconto utilizada no cálculo do valor de um ativo em uso e diminuirão

significativamente o seu valor recuperável; e

- O vaior contabii do patrimônio liquido da entidade se tornou maior do que o valor

de suas ações no mercado.

b. Fontes internas:

- Evidência disponível de obsolescência ou de dano fisico;

l Ocorreram, ou ocorrerão em futuro próximo, mudanças significativas com efeito

adverso sobre a entidade, na medida ou maneira ern que um ativo é ou será

utilizado. Essas mudanças, entre outras, inciuem: o ativo que se torna inativo, o

ativo que a administração planeja descontinumurar ou bai* /
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antecipadamente; ou, ainda, o ativo que passa a ter vida útil definida ao invés
de indefinida; e

~ Levantamentos ou relatórios internos que evidenciam, por exemplo, a existência
de dispêndios extraordinários de construção, capitalização excessiva de
encargos financeiros que indiquem que o desempenho econômico de um ativo
é, ou será, pior do que o esperado.

4.3.3. Determinação do Valor Recuperável

O valor recuperávei será o maior valor entre o preço líquido de venda do ativo e o seu
valor em uso. Caso um desses vaiores exceda o valor contábil do ativo, não haverá
desvalorização nem necessidade de estimar o outro valor.

A evidência mais ciara do preço liquido de venda de ativos é obtida a partir de um
contrato de venda formaiizado. Caso não exista um contrato formal, o preço poderá ser
obtido a partir do valor de negociação em um mercado ativo, menos as despesas
necessárias de venda. Se essas fontes também não estiverem disponiveis, o preço
deve ser baseado na meihor informação disponível para refletir o valor que uma
entidade possa obter, na data do balanço, para a alienação do ativo em negociação com
parte conhecedora, interessada e independente, sem que corresponda a uma transação
compulsória ou decorrente de um processo de iiquidação, após deduzir as despesas da
baixa. Ao determinar esse valor, a entidade pode considerar o reeditado de transações
recentes para ativos semelhantes, dentro do mesmo setor em que opera.

Caso, com a reaiização dos testes reaiízados pela CONTRATADA, seia detectada a
existência de ativos ou grupo de ativos com indicativos de uma redução significativa em
seus valores recuperáveis em comparação com os residuais contábeis, será elaborado
laudo especifico para o reconhecimento contábil da redutibiiidade dos ativos.

Reconhecimento das perdas se o vaior recuperável do ativo for menor que o valor
contábil, a diferença existente entre esses vaiores deve ser ajustada pela constituição
de provisão para perdas, redutora dos ativos, em contrapartida ao resultado do periodo.
No caso de ativos reavaliados, o montante da redução deve reverter uma reavaliação



anterior, sendo debitado em reserva no patrimônio líquido. Caso essa reserva seja

insuficiente, o excesso deverá ser contabilizado no resultado do período.

Após o reconhecimento da provisão para perdas, a despesa de depreciação,

amortização e exaustão dos ativos desvalorizados deve ser calculada em períodos

futuros pelo novo valor contábil apurado, ajustado ao periodo de sua vida útil

remanescente.

Para execução dos testes, serão considerados os seguintes fatores:

1. Valores de mercado cotados junto aos fornecedores e fabricantes e ou

apurados;

2. Avaliação para determinação do valoriusto de mercado;

3. Expurgo dos valores de avaliação de cada item, dos custos de instalação e

outros fatores que contribuíram para apuração do valor do bem avaliado,

mediante a adoção de um fator redutor que resulte em um valor real e aceitável

para efeito dos testes a serem reatizados;

4. Cotejamento físico e contábil dos bens: saneamento das sobras físicas e

contábeis;

5. Análise dos valores registrados na contabilidade;

6. Apuração das diferenças verificadas entre os valores apresentados no cadastro

contábil e os valores recuperáveis dos ativos, analisando se a relevância entre

os valores, por ativo;

7. Apontamento dos possiveis ativos que estejam com valores contábeis superior

de valor recuperávei de cada ativo;

8. Resultado dos fatores que indiciam, de forma clara e objetiva, os motivos de

desvalorização do valor recuperável, para os ativos nesta situação;

9. Emissão de laudo conclusivo, fundamentando criterios e orientando os

procedimentos subsequentes a serem seguidos pela Prefeitura de Potim.

4.4. Estudo de vida Útil Econômica



Todos os bens objeto deste trabaiho de estudo de vida útil econômica, integram as

contas contábeis do ativo imobiiizado pertencentes a Prefeitura de Potim. Objetivando

revisar as taxas de vidas úteis de seus ativos do processo de produção, para assegurar

o período em que os mesmos serão utiiizados como geradores de benefício.

4.4.1. Fluxograma Estudo de Vida Útil Econômica
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4.4.2. Cálcuio da Depreciação e Amortização dos Bens do lmobilizado

A depreciação e amortização é alocação sistemática do vaior depreciãvei ou amortizavel

de ativos durante sua vida útit.

O valor depreciável e amortizavel é o custo do ativo ou outra base que substitua o custo

na demonstração contábil, menos o valor residual que deve ser apropriado de forma

sistemática ao longo da sua vida útil estimada.

O método de depreciação e amortização utilizado refiete o padrão de consumo pela

entidade dos beneficios econômicos futuros. Se não for possivel determinar esse

padrão com segurança, deve ser utilizado o método linear, também conhecido como

método de iinha reta. J z;



No entanto, por vezes, os beneficios econômicos futuros incorporados no ativo são

absorvidos para a produção de outros ativos. Nesses casos, a depreciação ou

amortização faz parte do custo de outro ativo, devendo ser incluida no seu valor contábil.

O método linear consiste na aplicação de taxas constantes durante o tempo de vida útil

estimado para o bem e é o mais frequentemente utiiizado. A depreciação é caicuiada

dividindo-se o valor a ser depreciado pelo tempo de vida útil do bem, e é representada

pela seguinte fórmula: D = (C.C. - VR.) Í V.U.

Para os bens que operem em mais de 16 horas consecutivas e diárias, deve-se utilizar

o Metodo das Horas de Trabalho, que consiste em estimar o número de horas de

trabalho durante o tempo de vida útil previsto para o bem. A cota de depreciação será

obtida dividindo-se o número de horas trabalhadas no período pelo número de horas de

trabalho estimado durante a vida útil do bem.

O período e o metodo de depreciação e amortização de cada ativo devem ser revisados

pelo menos ao finai de cada exercício. Caso a vida útil prevista do ativo seja diferente

de estimativas anteriores, o prazo de depreciação e amortização deve ser devidamente

alterado. Se houver alteração no padrão de consumo previsto, o método de amortização

deve ser alterado para refletir essa mudança. Tais mudanças devem ser registradas

como mudanças nas estimativas contábeis, segundo o Pronunciamento Técnico CPC

23 - Politicas Contábeis, Mudança de Estimativa e Ratificação de Erro.

Vida útil econômica dos bens do imobilizado

A vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade esperada para a entidade. A

politica de gestão de ativos da entidade pode considerar sua alienação após um periodo

determinado ou após o consumo de uma proporção específica de benefício econômico

futuros incorporados. Por isso, a vida útil de um ativo pode ser menor do que a sua vida

econômica.

A estimativa da vida útii do ativo é uma questão de julgamento baseado na experiência

da entidade com ativos semeihantes.



Dentre os vários fatores permitidos para determinação da vida útil dos ativos, os bens

objetos desses trabalhos serão analisados fisicamente através de consulta aos

engenheiros e area de manutenção da Prefeitura de Potim, os seguintes fatores:

.-› A utilização prevista de um ativo pela entidade e se o ativo pode ser gerenciado

eficientemente por outra equipe de administração;

-› Os ciclos de vida típicos dos produtos do ativo e as informações públicas sobre

estimativas de vida útil de ativos semelhantes, utilizados de maneira semelhante;

_› Obsoiescência técnica, tecnológica, comercial ou de outro tipo;

_› A estabilidade do setor em que o ativo opera e as mudanças na demanda de

mercado para produtos ou serviços gerados pelo ativo;

-› Medidas esperadas da concorrência ou de potenciais concorrentes;

-› O nivel dos gastos de manutenção requerido para obter os beneficios

econômicos futuros do ativo e a capacidade e intenção da entidade para atingir

tal nivel;

e» O periodo de controle sobre o ativo e os iimites legais ou similares para a

sua utilização;

_› Verificar se a vida útil do ativo depende da vida útil de outros ativos da

entidade.

4.4.3. Determinação da Vida Útil

Através de pesquisa junto aos fornecedores e fabricantes dos equipamentos e todos os

bens objetos desses deste trabalho, será coletado a durabilidade técnica e funcional

dos mesmos, bem como inspecionado fisicamente as condições de operação,

manutenção, desgastes e obsolescência técnica e funcional, com base também nos

comparativos das taxas já adotadas em lFRS e Local para determinação individual dos

bens.

Todos os fatores seguintes serão considerados para a determinação da nova vida útil

dos ativos objetos deste trabalho, para que a Prefeitura de Potim esteja em

ii:à F

conformidade com os novos padrões de contabilidade:



_› Uso esperado do ativo. O uso é avaliado com base na capacidade ou produção

fisica esperada do ativo;

.a Desgaste fisico normal esperado, que depende de fatores operacionais tais como

o número de turnos durante os quais o ativo será usado, o programa de reparos

e manutenção e o cuidado e a manutenção do ativo enquanto estiver ocioso;

_› Obsolescência tecnica ou comerciat proveniente de mudanças ou melhorias na

produção, ou de uma mudança na demanda do mercado para o produto ou serviço

derivado do ativo; _› Limites legais ou semeihantes no uso do ativo.

4.4.4. Determinação do Novo Valor de Depreciação

Todos os bens objeto deste trabaiho de estudo de vida útii econômica, integram as

contas contábeis do ativo imobitizado pertencentes a Prefeitura de Potim. Objetivando

revisar as taxas de vidas úteis de seus ativos do processo de produção, para assegurar

o período em que os mesmos serão utilizados como geradores de benefício.

4.5. Migração de Dados

A migração dos dados para o sistema de controle patrimonial 4R Sistemas será o

“espelhoi'do resuitado final apresentado em laudo tecnico, aprovado pela Prefeitura de

Potim, baseando-se nos saídos constante em baianço ou baiancete, migrado para o

sistema informatizado.

A integração da base de dados dos bens inventariados, identificados e conciliados, sera

feita através de um arquivo magnético de dados, respeitando o layout fornecido pela

Prefeitura de Potim.

DA migração dos dados:

I a migração dos dados ajustaráo os dados já existentes no sistema, de acordo

com a nova posição dos bens de estoque, resuitante desses trabalhos;

~ O layout deverá constar todos os campos que o tem como preenchimento

obrigatório; .a MM



A migração dos dados deve ocorrer de forma automatizada, através da rotina

existente do sistema, onde CONTRATADA será responsavel por processar os

ajustes, em possíveis acertos de críticas, até a data final de migração dos dados.

A preparação dos arquivos magnéticos será de responsabilidade da

CONTRATADA, mas a carga deverá ser feita pelos técnicos da Prefeitura de

Potim, com o auxílio da contratada.

Reunião entre os responsáveis de informática da Prefeitura de Potim e

CONTRATADA;
Confirmação dos saldos migrados - a Prefeitura de Potim será responsável pela

geração dos relatórios emitidos pelo sistema -, com os resultados fechados nos

trabalhos - a CONTRATADA sera responsavel pelo comparativo dos saldos -,

finalizando esta etapa;

Confirmar se o sistema aceita a migração da carga de dados, com saldos

residuais e de depreciação acumulada;

Suporte e acompanhamento CONTRATADA durante o processo de migração e

importação dos dados realizado pela Prefeitura de Potim.

4.6. Laudos Técnicos

Os dados dos bens, devidamente identificados, inventariados, conciliados e avaliados

serão apresentados através de reiatório por empresa, em português, em uma via

impressa no formato A4 e digital para cada serviço solicitado. Contendo informações

necessárias e suficientes para a convicção e o conhecimento do valor, como as

premissas e conceitos adotados, a perfeita caracterização do bem em avaliação e

contexto inserido, metodologias e critérios empregados, pesquisa de mercado, cálculos

avaliatórios, mapas, fotos ilustrativas e cópias de documentação fornecidas, sendo:

Laudo técnico controle patrimonial;

Laudo técnico teste de impairment - redução do valor recuperável;

Laudo técnico estudo de vida útil econômica.

Os laudos emitidos contarão os seguintes dados:

-~› Empresa;

-› Unidade;



_› Endereço;

-› Certificado de valor para os laudos de Teste de impairment;

-› Certificado de inspeção para os laudos de Controle Patrimonial e Estudo de Vida

Útil Econômica;
_› Objetivo dos trabalhos;

-› Metodologia adotada;

_» Definição dos Valores Apurados;

_› Sumário de valores por conta contábil:

Controle Patrimonial: custo de aquisição, depreciação acumulada e valor

residual;

Teste de lmpairment: custo de substituição, valor de mercado, valor residual e

valor recuperávei.

-› Valores por bem e conta contábil;

-~› Descrição técnica de cada bem, contendo:

- Localização física, conta contábil, centro de custo, departamento, seção,

número de patrimônio existente e implantado,

- Descrição de cada bem operacional: nomenclatura e titulação principal,

espécie, marca, modelo, número de série, tamanho, capacidade e

complementos.

_› Descrição tecnica de cada bem de acordo com o constante no cadastro contábil;

-+ Relatórios de sobras físicas ou contábeis se houver;

-› Teste de redução do valor recuperável: ativo, valores comparados, fatores e

procedimentos contábeis;

-› Determinação da Vida Útil: taxas e vaiores de depreciação;

_» Assinatura do responsável Técnico.

5. DOCUMENTAÇÃO E coLABoRAçÃo REQUERioA

Para execução dos trabalhos deverão ser disponibilizados os seguintes documentos,

recursos e colaboração:



--›

-›

Permitir livre acesso aos bens operacionais escopo deste trabalho;

Plantas baixas das edificações, quando houver;

Piano de contas do ativo imobilizado, balanço ou balancete da data base dos

trabaihos;

Relação dos centros de custos;

Relação e documentação dos veículos, contando: marca, modelo, ano de

fabricação, chassis, RENAVAM, cor do veiculo e tipo de combustivel;

Receber cópias das Notas Fiscais dos bens, na data do inventário de cada

estabelecimento;

Disponibilizar para CONTRATADA a carta de autorização para pesquisa de

Cotação de Valores e Vida Útil do bem;

Receber Relação de fornecedores/fabricante dos equipamentos com teiefone e

contato;

Relação dos bens de terceiros, ativos pertencentes a empresas terceirizadas,

leasing, comodatos, iocação, entre outros;

Disponibilizar sala e instalações adequadas para acomodação de nossos técnicos,

equipada com impressora, telefone e acesso a internet;

Receber etiquetas de patrimônio e cota, caso as mesmas não saiam Autoadesivas,

para fixação dos bens sem identificação;

Indicar coordenador responsável para acompanhamento e fornecimento de todos

os dados necessarios para execução dos trabalhos, junto ao coordenador de

proieto da CONTRATADA.

Layout do sistema informatizado contendo todos os campos obrigatórios de

preenchimentos;

Aprovação para impressão do laudo técnico, depois de conciuida a analise sobre

a metodologia e a cotação, que será apresentada pela CONTRATADA ao termino

dos trabaihos;

Todos dados e informações fornecidos para execução dos trabalhos serão tratados

em caráter confidencial, servindo somente à finalidade proposta. Todos os

documentos em papeis serão anexados ao laudo técnico ou devolvidos à Prefeitura

de Potim.



ô. PRAZO DE ExEcuçÃo

Para os trabalhos objetos desta proposta estima-se concluídos em 60 dias úteis,

prorrogáveis por 30 dias apenas mediante justificativa, contados a partir do inicio dos

trabalhos, etapa do projeto de inventário fisico dos bens.

O tempo de retorno da anaiise para a base de dados devidamente finalizada e

entregue peia CONTRATADA, contendo a devolução com a aprovação do projeto e

ou alterações que se façam necessárias para sua completa regularização, de acordo

com as etapas apresentadas nesta proposta. Caso isso não ocorra, implicará no envio

da última nota fiscal de serviço, na data da entrega do laudo impresso, definido no

prazo de execução, entendendo que a CONTRATADA não deverá ser prejudicada em

seus fluxos de pagamentos por falta de retorno da Prefeitura de Potim, mas com a

obrigatoriedade de finalizar o projeto e o cumprimento das novas datas a serem

elaboradas em novo planejamento de execução, após o retorno da respectiva análise.

Dimensionamento da Equipe Técnica

A equipe da CONTRATADA para reatização deste projeto deverá ser composta no

mínimo por engenheiro responsável, consuitor contábil, consultor de tecnologia da

informação e auxiliares administrativos.

O pagamento será realizado em duas vezes, uma nos primeiros 30 dias e a outra só

na finalização dos trabalhos.
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