
TERMO DE REFERÊNCIA 

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:  

- Avaliação individual a valor justo dos bens móveis municipais (Avaliação Inicial);  

- Chapeamento - complementação da identificação física através de plaquetas com 

código de barras, utilizando método adesivo que não seja exclusivamente colagem, uma vez 

que é facilmente descolagem;  

- Individualização e abertura de ativos registrados contabilmente como Sistemas ou 

Lotes;  

- Análise cadastro contábil, notas fiscais, termos de doação e/ou outros documentos 

referentes ao ativo imobilizado;  

- Conciliação física x contábil via sistema utilizado peia Prefeitura Municipal;  

- Conciliação física x contábil via notas fiscais;  

- Incorporação de gastos complementares em bens já existentes;  

- Execução de pesquisas e análise de mercado;  

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

avaliados;  

- Coleta do estado de conservação;  

 

- Execução das pesquisas e apuração da vida útil remanescente dos Bens 

Operacionais;  

- Determinação de novas vidas úteis dos bens;  

- Migração e implantação dos dados Sistema 4R Sistemas;  

- Laudos de avaliação e do estudo de vida útil remanescente. 

 

1. CONSIDERAÇÕES 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. Aconselha-se que sejam utilizados os procedimentos 

propostos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) 



e pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e seus documentos 

relacionados. Considera-se ainda as normas de ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES que se 

baseiam nas Normas Técnicas e Publicações elaboradas pelo Instituto Brasileiro de 

Avaliações e Perícias de Engenharia - IBAPE, e da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, sob n.º NBR 14.653 – Avaliação de Bens, NBR 14.653-1 - Procedimentos 

gerais, NBR 14.653-2 – Imóveis urbanos.  

 

2. FINALIDADE E ESCOPO DO PROJETO 

 

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

e engenheiros realizarem seu controle patrimonial 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 física. Assim, deve-se avaliar 

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

por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou venda.   

Para que venha atender as exigências e padrões de contabilidade estatuídos pela lei 

11.638/07, pelas resoluções CFCs brasileiras, CPCs, leis e convergências às normas 

nacionais e internacionais de contabilidade, que visam adoção de uma linguagem contábil 

global e melhor qualidade da informação.  

Os trabalhos deverão observar as seguintes fases:  

2.1. Controle Físico dos Bens  

- Levantamento físico com coletor de dados;  

- Registro fotográfico individual;  

- Complementação da identificação física através de plaqueta com código de barras 

e colagem por método que não seja exclusivamente adesivo, uma vez que é 

facilmente descolável;  

- Individualização 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;  

- Análise cadastro contábil e notas fiscais do ativo imobilizado;  

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



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

- Saneamento das sobras físicas e contábeis;  

- Ajustes Legais.  

2.3. Estudo de Vida Útil Remanescente 

- Levantamento e inspeção física 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;  

- Determinação da nova vida útil econômica dos bens com base no Manual SIAFI;  

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

2.4. Migração e implantação dos Dados  

- Elaboração da base de dados conforme layout do sistema utilizado pela prefeitura 

municipal e que com ele se integre.  

- Suporte e auxilio na migração dos dados para realização de lançamento de todos 

os dados no sistema de patrimônio do município.  

2.5. Emissão dos Laudos Técnicos  

- Laudo técnico das Avaliações dos bens;  

- Laudo técnico do estudo de vida útil econômica futura. 

 

3. OBJETOS DO PROJETO 

3.1. Bens Operacionais do Projeto 

Conforme informado, serão objetos dos trabalhos, aproximadamente 10.000 (dez mil) 

bens móveis operacionais do ativo imobilizado distribuídos sob as classificações 

contábeis encontradas no Plano de Contas AUDESP, podendo haver diferenças 

(possivelmente superior) na quantidade mencionada acima. 

3.2. Localização Física dos Bens/Objetos do Projeto 

Os bens escopo deste projeto estão instalados, alocados e operando no município de 

Potim/SP em instalações sob propriedade e/ou uso (locação) da Administração 

Pública municipal à qual compreendem 58 locais cadastrados em cujos estão 



contidos seus respectivos sublocais. Nota: um prédio físico pode conter mais de um 

local cadastrado em sistema, portanto faz-se necessário o conhecimento do 

mapeamento dos locais públicos – documento a ser fornecido pelo Setor de 

Patrimônio. 

3.3. Situação Atual dos Bens Objetos do Projeto 

Relacionam-se, abaixo, alguns pontos sobre a situação atual dos bens do ativo 

imobilizado:  

- Não possui duas empresas com cadastros (CNPJ) diferentes;  

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

de barras;  

- O chapeamento não está refletido no cadastro contábil;  

- Foi iniciado trabalho de Controle dos Bens desde 2017 quando criado o Setor de 

Controle Patrimonial no município;  

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

- Não possui mecanismo de controle paralelo dos bens;  

- Não possui bens de fabricação própria; 

- Possui notas fiscais de aquisição organizadas para os bens adquiridos desde 

maio/2019. Demais períodos deve ser buscados em arquivos da entidade;  

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

- 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 através de seus responsáveis de T.l. devendo estar os mesmos 

em layout compatível com o sistema de controle patrimonial da entidade;  

- Os trabalhos serão realizados em dias úteis e em horários comerciais consoantes 

com o funcionamento da Prefeitura Municipal de Potim. 

 

4. DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E METODOLOGIA A SER ADOTADA 

Os trabalhos descritos abaixo deverão ser pautados de acordo com o NBCASP e 

MCASP atualizados com seus respectivos anexo e documentos relacionados. 

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



4.1 Planejamento;  

4.2 Controle Patrimonial;  

4.3 Estudo de Vida Útil Econômica;  

4.4 Migração dos Dados;  

4.5 Laudos Técnicos.  

4.1. Planejamento  

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

além de garantir a qualidade e prazo especificados pela Prefeitura de Potim.  

Os objetivos principais da etapa de planejamento são:  

- Elaboração e Validação do cronograma de atividades detalhado;  

- Definição do modelo de comunicação, identificando-se os pontos de contato (líderes 

técnicos do projeto) da contratada e Prefeitura de Potim;  

- Definição dos papéis e responsabilidade entre a contratada e a Prefeitura de Potim, 

com observância de contrato e deste termo de referência;  

- 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 espécies e natureza dos bens não objeto dos trabalhos, que não serão 

inventariados;  

- Identificação da necessidade do Termo de Responsabilidade durante o Inventário 

Físico;  



- Definição do layout para emissão do laudo, devolução e importação do novo 

cadastro (ou ajustes no cadastro atual);  

- Mapeamento dos locais objetos dos trabalhos a serem inventariados;  

- Envio das documentações e informações solicitadas e julgadas necessárias ao 

desenvolvimento do trabalho (tópico 5);  

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

4.2. Controle Patrimonial 

4.2.1. Fluxograma 

 

4.2.2. Análise e Saneamento Cadastro Contábil e Notas Fiscais do Ativo 

Imobilizado 

Análises e compilações dos respectivos registros com notas fiscais e 

cadastro contábil do Ativo imobilizado da Prefeitura Municipal de Potim.  

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

- Verificação e comparação do saldo do cadastro com o saldo do balanço 

ou balancete;  



- Abertura de lançamentos contabilizados em lote, de acordo com aquisição 

realizada pelas respectivas notas fiscais;  

- Identificação de lançamentos segregados referente a um determinado 

ativo, para verificação e análise 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, seja: despesas, diferidos, 

bens de consumo e etc;  

- Análise do cadastro, para identificação e segregação de itens sem 

identificação do que se refere o investimento, e que impossibilitem o 

processo de cotejamento, para a devida identificação pela contratada 

destes investimentos realizados. 

4.2.3. Inventário Físico 

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 complementados todos 

os detalhes técnicos, contendo, para cada conta, as seguintes informações: 

- Classificação conforme plano de contas AUDESP (podendo ser máquinas 

e equipamentos, moveis e utensílios, entre outros): localização física, 

estado de conservação, vida útil remanescente, número de patrimônio 

existente ou implantado, descrição de cada bem operacional (nomenclatura 

e titulação principal, espécie, marca, modelo, número de série, tamanho, 

capacidade e complementos);  

- Veículos: serão descritos com base em documentação e na inspeção 

física para os que estiverem estacionados nas unidades, coletando os 

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

do veículo e tipo de combustível, considerando também dados da relação 

a ser fornecida pela Prefeitura de Potim. 



4.2.3.1. Fluxograma Processo de Avaliação de Bens 

Preparação da Base de Dados 

 

Migração dos Dados para os Coletores 

 

Leitura e Inventário dos Bens 

 

Descarga dados coletados 

Os itens serão cadastrados tecnicamente através da fixação da placa de 

patrimônio com código de barras, com identificação da localização física, 

valor justo e vida útil remanescente. Para os bens que estiverem 

identificados fisicamente com plaquetas de códigos de barras, quando 

disponível de uma base de inventário físico anterior ou cadastro contábil com 

as principais características do bem, as descrições apresentadas sofrerão 

revisão e atualização do descritivo (nomenclatura e titulação principal, 

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

construtivo, acessórios, complementos, valor justo e vida útil remanescente). 

4.2.3.2. Complementação da identificação física dos bens 

operacionais: simultaneamente à avaliação, 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 principal, espécie, marca, modelo, 

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

complementos). As plaquetas e as colas serão fornecidas pela Prefeitura de 

Potim e deverão ser disponibilizadas no acesso a cada prédio 

 

4.2.3.3. Etiquetas de controle contratada: para controlar a sequência 

inventariada, controlar as evasões de inventário, minimizar as sobras, e 

controlar as transferências durante 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.  

 

4.2.3.4. Abertura de Sistemas ou Lotes: durante o levantamento de 

bens, em 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 investimentos.  

 

4.2.3.5. Registros fotográficos dos bens operacionais: para realização 

dos trabalhos de avaliação patrimonial e estudo de vida útil economia futura, 

os bens operacionais serão registrados individual e fotograficamente, para 

inclusão e elaboração dos laudos técnicos.  

 

4.2.3.6. Movimentação dos bens: durante o levantamento dos bens, 

será implantado um corte de movimentação física e contábil. Se não for 

possível paralisação total das movimentações durante a etapa de inspeção, 

colocar procedimentos básicos de controle interno, objetivando administrar o 

processo, reduzindo o risco de inconsistência dos dados.  

 

4.2.3.7. Termo de responsabilidade: tem como objetivo conscientizar 

todos os participantes dos resultados dos trabalhos, bem como da necessidade 

de um eficiente controle internamente pelos responsáveis pelo ativo. Com base 

nos resultados obtidos durante o levantamento e identificação dos bens, serão 

emitidos termos de responsabilidade até a finalização dos trabalhos, 

devidamente confirmado e assinado, considerando os seguintes dados de 

análise: unidade, endereço, conta contábil, localização interna, detalhamento 

dos bens e número de patrimônio existente ou implantado. Será definida essa 

necessidade na etapa de planejamento. 

 

4.2.4. Cotejamento Físico e Contábil 

Objetivando proceder ao saneamento físico e contábil, de posse do 

cadastro contábil, dos documentos fiscais e da base de bens inventariada, 

será realizado o cotejamento entre as três posições (documentos fiscais x 

cadastro contábil x inventário físico), individualizando valores e vida útil 



remanescente para os casos de imobilizações por grupo de bens e 

agrupando aos bens existentes as incorporações complementares. 

4.2.4.1. Etapas a serem observadas no cotejamento:  

1) Considerar mesmos Centros de Custos e Local;  

2) Centros de Custos e Locais Diferentes; 

3) Os níveis de 1 a 4 se sobrepõe ao critério que respeita centro de 

custo e local. 

4) Não serão conciliadas as mesmas espécies que possuam outras 

características.  

4.2.4.2. Níveis e prioridade no Cotejamento  

 1º Nível – Nº Patrimônio e espécie / Nomenclatura  

 2º Nível – Espécie, marca, modelo e nº de série  

 3º Nível – Espécie, marca e nº de série  

 4º Nível – Espécie, modelo e nº de série  

 5º Nível – Espécie, marca, modelo e outras características  

 6º Nível – Espécie, marca e outras características  

 7º Nível – Espécie, modelo e outras características  

 8º Nível – Espécie, marca e modelo  

 9º Nível – Espécie e marca  

 10º Nível – Espécie e modelo  

 11º Nível – Espécie, e outras características  

 12º Nível – Espécie e nomenclatura  

 Exemplos de Cotejamento por similaridade dos Bens  

Sobras Físicas Sobras Contábeis 

Microcomputador Desktop, CPU, PC  

Notebook Microcomputador Portátil 

Mesa Estação de trabalho 

Cadeira Poltrona 

Cadeira Espaldar Alto Poltrona Simples 

Espécie/Nomenclatura Modelo 

Outros Outros 

Outras características: capacidade, potência, dimensões, tipo, 
material construtivo, cor, etc. 
 

Na falta de informações quanto às características do bem, a 

CONTRATADA adotará como critério a data de aquisição partindo do mais 



recente, comparado com o estado físico de cada bem, determinado 

durante a etapa de inventário, ou pelo início das atividades operacionais 

de cada localidade. O processo de cotejamento resultará nas seguintes 

situações:  

 Bens conciliados: localizados nas três bases (inventário físico, 

documentos fiscais e cadastro contábil);  

 Sobras físicas: localizados no inventário físico, mas não localizados 

nos cadastros – patrimonial e/ou contábil;  

 Sobras contábeis: bens registrados contabilmente, e não localizados 

durante o inventário físico.  

Considerando a situação de sobras contábeis e físicas, será realizada uma 

conciliação fina, verificando-se a possibilidade de associação ou 

apropriação entre estes itens.  

Nesta etapa é fundamental a participação do Departamento de 

Contabilidade e Setor de Controle Patrimonial da Prefeitura de Potim.  

4.3. Estudo de Vida Útil Econômica Futura 

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

as contas contábeis do ativo imobilizado pertencentes à Prefeitura de Potim. 

Objetivando revisar as taxas de vidas úteis de seus ativos para assegurar o 

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

 

4.3.1. Determinação da Vida Útil Econômica Futura 

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 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 conformidade com os novos padrões de contabilidade:  

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

produção física esperada do ativo;  



 Desgaste físico 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 técnica ou comercial proveniente de mudanças ou 

melhorias na utilização, ou de uma mudança na demanda do serviço 

derivado do ativo;  

 Limites legais ou semelhantes no uso do ativo. 

 

4.4. Migração de Dados 

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

o “espelho” do resultado final apresentado em laudo técnico, aprovado pela 

Prefeitura de Potim através da Comissão de Avaliação Patrimonial, baseando-

se nas saídas constante em balanço ou balancete, migrado para o sistema 

informatizado. Quaisquer impossibilidades de desenvolver mídia compatível 

(“espelho”), a CONTRATADA se responsabiliza pela alimentação do Sistema 

4R - realizada via novo usuário do sistema, a ser criado excepcionalmente para 

tal funcionalidade. A integração da base de dados dos bens inventariados, 

identificados e conciliados, será feita através de um arquivo magnético de 

dados, respeitando o layout fornecido pela Prefeitura de Potim.  

Da migração dos dados:  

1) a migração dos dados ajustará os dados já existentes no sistema, de acordo 

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

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

obrigatório; 

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

rotina existente do sistema, onde CONTRATADA será responsável por 

processar os ajustes, em possíveis acertos de críticas, até a data final de 

migração dos dados.  

4) 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.  



5) Reunião entre os responsáveis de informática da Prefeitura de Potim e 

CONTRATADA;  

6) 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 será responsável pelo 

comparativo dos saldos, finalizando esta etapa;  

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

residuais e de depreciação acumulada;  

8) Suporte e acompanhamento da CONTRATADA durante o processo de 

migração e importação dos dados serão realizados pela Prefeitura de 

Potim. 

4.5. Laudos Técnicos 

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

avaliados serão apresentados através de relatório 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:  

a) Laudo técnico controle patrimonial, sendo este a própria Avaliação Inicial;  

b) Laudo técnico estudo de nova vida útil econômica. Os laudos emitidos 

contarão os seguintes dados:  

 Empresa;  

 Unidade; 

 Endereço; 

 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: 



o Avaliação Inicial Patrimonial: custo de aquisição, depreciação 

acumulada e valor residual;  

 Valores por bem e conta contábil;  

 Descrição técnica de cada bem, contendo: 

o Localização física, conta contábil, centro de custo, 

departamento, seção, número de patrimônio existente e 

implantado,  

o Descrição de cada bem operacional: nomenclatura e titulação 

principal, espécie, marca, modelo, número de série, tamanho, 

capacidade e complementos. 

 Descrição técnica de cada bem de acordo com o constante no 

cadastro contábil;  

 Relatórios de sobras físicas ou contábeis, se houver;  

 Determinação da Nova Vida Útil;  

 Assinatura do responsável Técnico.  

 

5. DOCUMENTAÇÃO E COLABORAÇÃO REQUERIDA 

Para execução dos trabalhos, a Prefeitura de Potim se compromete a disponibilizar 

os seguintes documentos, recursos e colaboração: 

 Permitir livre acesso aos bens operacionais escopo deste trabalho;  

 Plantas baixas das edificações, quando houver;  

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

trabalhos;  

 Relação dos centros de custos;  

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

fabricação, chassis, RENAVAM, cor do veículo e tipo de combustível;  

 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;  

 Relação de fornecedores/fabricante dos equipamentos com telefone e contato;  



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

leasing, comodatos, locação, entre outros;  

 Disponibilizar sala e instalações adequadas para acomodação de nossos 

técnicos, equipada com telefone e acesso à internet;  

 Etiquetas de patrimônio para fixação dos bens sem identificação; 

 Indicar coordenador responsável para acompanhamento e fornecimento de 

todos os dados necessários para execução dos trabalhos, junto ao 

coordenador de projeto da CONTRATADA;  

 Layout do sistema informatizado contendo todos os campos obrigatórios de 

preenchimentos;  

 Aprovação para impressão do laudo técnico, depois de concluída a análise 

sobre a metodologia e a cotação, que será apresentada pela CONTRATADA 

ao termino dos trabalhos;  

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. 

6. 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 início dos 

trabalhos, etapa do projeto de inventário físico dos bens. O tempo de retorno da análise para 

a base de dados devidamente finalizada e entregue pela 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. 

6.1. Dimensionamento da Equipe Técnica 

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

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

informação e auxiliares administrativos.  



6.2. Do Pagamento 

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

na finalização dos trabalhos. 


