
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo de compra nº 010/2012 
Inexigibilidade 

 
 
 
I Fundamentação legal 
Lei nº 8.666/93, art. 25, inciso II, cumulado com o art. 13, inciso IV, da mesma lei, o Decreto Estadual n° 

43.605/2003 e/ ou procedimentos análogos facultados pela legislação vigente. 

II Objeto 
Contratação de consultoria, pessoa jurídica, na modalidade produto, para prestar apoio técnico para 

subsidiar a formulação de proposta contendo mecanismos jurídico/institucionais necessários para 

construção de sistema de planejamento, orçamento e gestão do Consórcio de Ecodesenvolvimento 

Regional da Serra do Papagaio - CER, bem como fundamentação para o desenvolvimento de atividades de 

capacitação para gestores públicos, conforme o plano de trabalho constante no convênio nº 

2101010400311. 

III Serviços 
3.2 - Ações a serem realizadas 
 
3.2.1 - Analisar o contrato de consórcio público e verificar as providências para implantação dos seus 
órgãos, dos mecanismos e processos para seu funcionamento, orientando e propondo ajustes e 
encaminhamentos que se fizerem necessários para sua estruturação administrativa e gerencial; 
 
3.2.2 - Analisar seus Estatutos, verificando a necessidade de adequação às necessidades do CER e 
sugerindo ajustes em sua redação; 
 
3.2.3 - Analisar os orçamentos dos municípios consorciados, verificando a previsão de repasse ao CER, 
bem como a adequação das rubricas orçamentárias, e orientar a formulação do orçamento do CER; 
 
3.2.4 - Orientar e capacitar o Diretor Executivo, o Presidente, contador e funcionário do CER, bem como a 
equipe gestora do NACER e demais consultores contratados para atendimento de áreas específicas, sobre 
as normas e procedimentos para a definição e elaboração do orçamento anual, definindo os programas 
orçamentários e as políticas públicas a serem implantadas; 
 
3.2.5 - Participar de quatro (04) Assembleias Gerais assessorando o Presidente na condução dos 
trabalhos; 
 
3.2.6 - Realizar duas (02) palestras de sensibilização sobre a importância e os benefícios a serem obtidos 
através do CER para cada município consorciado, com a participação de candidatos a prefeitos e 
vereadores, servidores públicos dos municípios e do CER. 



 

3.3 - Produtos Esperados  
 
PRODUTO 1 – Plano e cronograma de trabalho. 

 

PRODUTO 2 - Relatório das atividades realizadas no período de março a junho, contendo documentação 

das reuniões realizadas: registro dos pontos discutidos, das deliberações, cópias de apresentações e 

documentos distribuídos ou produzidos, entre outros. 

 

PRODUTO 3 - Relatório das atividades realizadas no período de julho a setembro, contendo 

documentação das reuniões realizadas: registro dos pontos discutidos, das deliberações, cópias de 

apresentações e documentos distribuídos ou produzidos, entre outros. 

  

PRODUTO 4 - Relatório das atividades realizadas no período de outubro e novembro, contendo 
documentação das reuniões realizadas: registro dos pontos discutidos, das deliberações, cópias de 
apresentações e documentos distribuídos ou produzidos, entre outros. 
 
3.4 - Formato dos Produtos  
 
Os materiais que serão entregues pelo contratado deverão ser disponibilizados em via impressa e em 
meio digital nos formatos: .doc e .pdf e apresentar conteúdo e linguagem compatíveis com sua 
destinação, em língua portuguesa, devidamente digitados e formatados, contendo a relação de obras 
consultadas de acordo com as recomendações normativas. 
 
IV Prazo para execução 

Produto a partir do início do contrato 

1 e 2 120 dias 

3 180 dias 

4 270 dias 

Total 270 dias 

 
 

V Sigilo 
Toda informação disponibilizada pela contratante deverá permanecer em sigilo e só poderá ser utilizada 

para os fins previstos no contrato. 

VI Perfil Exigido para a Contratada 
Empresa com comprovada experiência em ações de interface direta com as necessidades do objeto, 
tais como: 

 consultoria na elaboração da Lei e do Regulamento da Lei de Consórcios Públicos; 

 consultoria jurídica na aplicação dos instrumentos da Lei nº 11.107/2005; 

 serviços técnicos especializados de advocacia e consultoria em direito público, especialmente 
em matérias relativas à direito administrativo, regulatório, processual civil, constitucional 
tributário, direito urbanístico e ambiental. 



 

VII Forma de pagamento/ prazos de execução 
Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de comprovante fiscal, em 03 parcelas, da 
seguinte maneira: 

Mediante entrega a partir do início do contrato 

Produtos 1 e 2 120 dias 

Produto 3 180 dias 

Produto 4 270 dias 

Total 270 dias 

VIII Vigência 
Período de 9 (nove)  meses, podendo ser prorrogado conforme Termo Aditivo firmado entre IEF/SEMAD 

e Fundação Matutu. 

IX Condições para contratação 
1. Documentação: 

Jurídica - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

Regularidade fiscal  

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) 

b) prova de regularidade junto ao FGTS; 

Capacidade técnica 

Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando o Perfil Exigido para a Contratada - item VI. 
 

2. Proposta, em papel timbrado, redigida em português de forma clara, não podendo ser manuscrita e 

nem conter rasuras ou entrelinhas. 

 

3. Aceitabilidade do preço - os recursos para realização dos serviços a serem contratados constam no 

Convênio nº 2101010400311 celebrado entre a OSCIP FUNDAÇÃO MATUTU e o INSTITUTO ESTADUAL 

DE FLORESTAS e estão definidos em um montante máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 
XII – Anexos 
Faz parte deste termo, como anexos, minuta do contrato e termo de inexigibilidade. 
 

Aiuruoca, 24 de fevereiro de 2012. 

 

GUILHERME DE MELO FRANÇA 
PRESIDENTE 


