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Dispensas de Licitações

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022
A Prefeitura Municipal de Ibicoara, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o disposto no Art. 75, Inciso II da Lei nº. 14.133/2021 torna
público a realização do procedimento de contratação direta por DISPENSA DE
LICITAÇÃO, embasado no diploma legal, cujo objeto é a contratação de serviços
de auditoria externa na folha de pagamento do pessoal ativo da administração
direta do Poder Executivo do Município de Ibicoara/Ba, compreendendo as áreas
de pessoal, trabalhista e previdenciária. Informações e esclarecimentos na Praça
Américo Martins Júnior, nº 46 – Centro – Ibicoara/Bahia, CEP: 46.760-000, através
do e-mail: licitacaoibicoara2124@gmail.com e tel: 77 3413-2199. Data limite do
Envio de propostas adicionais de eventuais interessados: 10 de junho de 2022.
Horário da análise dos documentos e propostas: 10 de junho de 2022 às 16:00 hs.
Ibicoara – Ba, 07 de junho de 2022. Renan Pires Silva – Presidente da CPL.
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TERMO DE REFERÊNCIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022
1 – INTRODUÇÂO
1.1. Elabora-se o presente termo de referência, para que no procedimento legal, seja efetuada a
seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, sendo estas
especificações e condições visam esclarecer a contratação e a forma como deverá ser
executada.
2. OBJETO
2.1. Contratação de serviços de auditoria externa na folha de pagamento do pessoal ativo da
Administração Direta do Poder Executivo do Município de IBICOARA, compreendendo as áreas
de pessoal, trabalhista e previdenciária.
3. OBJETIVO
3.1 Verificar a conformidade dos pagamentos, com a legislação pertinente e demais normas
vigentes e fazer apontamentos para correção;
Identificar procedimentos que possam evidenciar riscos potenciais, que culminem futuramente
em possíveis prejuízos ao erário, sugerindo medidas para mitigação dos riscos;
Identificar oportunidades de redução de custos na folha de pagamento;
4. ABRANGÊNCIA
a)
Os serviços terão por base, as folhas de pagamento geradas referentes aos meses de
junho/2022, maio/2022, devendo ser considerada sempre que os testes assim exigirem a
retroatividade à meses anteriores, bem como a verificação de meses subsequentes.
Os serviços de auditoria serão realizados no âmbito da Administração Direta, abrangendo
todas as Secretarias.
4.1 – Da abrangência dos testes:
Os testes deverão ser realizados com todos os servidores alcançando assim 100% (cem por
cento).
4. ESCOPO DOS TRABALHOS
a)
Os serviços de auditoria a serem desenvolvidos para o alcance dos objetivos
estabelecidos no item 1, deverão contemplar o escopo definido nesta seção para as seguintes
etapas:
4.1 ETAPA 1:
4.1.1 ENTENDIMENTO E REVISÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE PESSOAL
a) Identificar e avaliar os a formatação e processamento da folha de pagamento;
b) Obter os registros e documentação trabalhista e funcional dos Agentes Públicos e verificar se
os mesmos estão atualizados, de acordo com os requerimentos da legislação, normas e
políticas vigentes;
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c) Registrar as deficiências de controle identificadas;
Identificar eventuais oportunidades que possam resultar na economia de custos associados à
folha de pagamento.
4.2 ETAPA 2:
4.2.1 VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO COM A
LEGISLAÇÃO, NORMAS, POLÍTICAS VIGENTES E DECISÕES JUDICIAIS.
a) Efetuar testes de conformidade na folha de pagamento, no âmbito de abrangência do
item 3.1, considerando para os Servidores Públicos, os seguintes procedimentos de
testes:
b) Verificar as remunerações e proventos aplicáveis aos Servidores Públicos;
c) Efetuar testes sobre a totalidade das rubricas de folha de pagamento do mês de
junho/2022, tais como:
d) Verificar se o vencimento está de acordo com os registros oficiais aplicáveis ao plano de
cargos e salários;
e) Verificar se os benefícios e demais remunerações estão sendo calculados de forma
correta e de acordo com a legislação pertinente, inclusive no que diz respeito ao teto
remuneratório/limite constitucional a ser observado;
f)

Verificar o controle existente sobre a realização e pagamento das horas extras e
adicionais, enfocando a documentação suporte, aprovações, respectivos cálculos e
adequação perante a legislação aplicável;

g) Verificar o controle existente sobre a realização de pagamento de indenizações, abonos,
gratificações, enfocando a documentação suporte, aprovações, respectivos cálculos e
adequação perante frequência e a legislação aplicável;
h) Verificar os controles, cálculos, descontos e respectivas aprovações de férias e décimo
terceiro salário;
i)

Verificar a conformidade da carga horária mensal dos servidores, com a legislação
vigente.

4.2.2 VERIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS RELACIONADOS À FOLHA DE PAGAMENTO
a) Efetuar testes relacionados aos pagamentos da folha de pagamento (vencimento, líquido,
benefícios, encargos e impostos), considerando:
b) verificar se os descontos e repasses referentes ao Imposto de Renda e estão sendo
apurados adequadamente e em conformidade com a legislação vigente;
c) Verificar, para efeito de recolhimento da contribuição previdenciária, junto ao INSS e ou
RPPS, se estão sendo consideradas na apuração do seu valor todas as verbas sobre as
quais devem incidir essa contribuição, de acordo com a legislação pertinente e se o
recolhimento se dá no prazo previsto pela legislação;
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5. RESULTADOS E PRODUTOS A SEREM PRODUZIDOS
a) Os relatórios e produtos a serem apresentados deverão ter o conteúdo em linguagem
compatível com sua destinação, utilizando glossário, em língua portuguesa, devidamente
digitada, formatada, conforme normas da ABNT contendo a relação de eventual apontamentos
de erros e ou equívocos de pagamentos, Os quadros e tabelas deverão conter a fonte dos dados
apresentados.
5.1 Os produtos serão apresentados da seguinte forma:
5.1.1 - Os arquivos devem ser entregue em meio digital em formato PDF ou em outras mídias
cuja utilização seja recomendada e aprovada pelo CONTRATANTE.
5.1.2 - Ser impressos em papel tamanho A4, com fonte Arial, em 01 (uma) via, podendo ser
utilizado outro tamanho e tipo de papel de acordo com as práticas de auditoria, desde que não
haja prejuízo na boa aparência e clareza dos textos e imagens impressos.
5.2 Etapa Preliminar - em até 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato.
5.2.1-Plano detalhado da execução da Auditoria contendo:
Programa detalhado com os procedimentos de auditoria a serem realizados em cada etapa do
serviço;
5.2.2-Cronograma detalhado das atividades que serão desempenhadas durante a execução de
cada etapa dos trabalhos de auditoria da folha de pagamento, para atender ao escopo definido
no item 4;
5.2.3-Estrutura organizacional do trabalho indicando o Coordenador Geral de todo o serviço, os
membros das Equipes Técnicas alocadas a cada etapa do serviço, e o responsável técnico;
Procedimentos de revisão e aprovação dos produtos finais a serem entregues.
5.3 – Relatório conclusivo da Auditoria, contendo:
5.3.1-Descrição dos procedimentos de trabalho adotados pela Auditoria para realizar os exames;
5.3.2-Descrição dos procedimentos adotados pela área auditada para atender a legislação,
normas e políticas, avaliadas nesta etapa;
5.3.3-Descrição dos procedimentos adotados pela área auditada para atender a legislação,
normas e políticas de pagamento;
5.3.4-Descrição dos procedimentos adotados pela área auditada para atender a legislação;
5.3.5-Descrição e relação de servidores apontados pela auditoria de forma individual, com
valores e projeção de custo até o final da atual gestão;
5.3.6-Recomendações para correção das deficiências, inconsistências e não-conformidades
detectadas, bem como para evitar reincidências e melhoria dos processos;
5.3.7-Conclusão e resultado das avaliações realizadas na etapa;
5.3.8- Descrição das situações identificadas e oportunidades que possam gerar economia de
custos na folha de pagamento.

6. CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES
a)
O escopo e todos e quaisquer dados, correspondências, documentos e informações, que
venha a Empresa CONTRATADA a ter acesso, seja de forma oral ou escrita, constatadas em
razão dos serviços ora prestados, se revestem de total e irrestrita confidencialidade e, como tal,
devem ser qualificadas e consideradas pela Empresa CONTRATADA, seus funcionários e/ou
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prepostos, não devendo a qualquer título ou por qualquer motivo revelar, transferir ou de outra
forma dispor dessas informações, exceto com a prévia e expressa autorização, por escrito, da
CONTRATANTE.
b) A CONTRATADA deverá manter estrito sigilo, a qualquer tempo, sobre todas as
informações confidenciais, se obrigando, por si e seus funcionários e/ou prepostos, a
não utilizar e/ou divulgar a terceiros, o resultado dos respectivos exames, relatórios e
afins, utilizando-os apenas com o único propósito de executar os serviços contratados;
c) São confidenciais, dentre outros, os documentos e relatórios relativos aos serviços
discriminados neste Termo de Referência, assim como as análises, compilações, estudos
preparados pela CONTRATADA ou seus colaboradores em função da execução dos
trabalhos descritos nesse Termo de Referência;
d) Em caso de violação das obrigações constantes desse item, a CONTRATADA
responderá diretamente à Administração Pública Municipal por perdas e danos, sem
prejuízo de quaisquer outros direitos que a Administração Municipal tenha por força do
Contrato ou da Lei;
e) Todos os direitos originários da produção de estudos, análises, compilações ou outros
documentos, preparados pela CONTRATADA ou seus colaboradores, em função da
execução dos serviços, serão de propriedade do Município. Os direitos autorais ou
quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre os materiais produzidos no âmbito
do Contrato devem reverter exclusivamente à CONTRATANTE, sendo entregues nas
datas acordadas;
7. SUPERVISÃO
7.1- A fiscalização da
contratação será exercida por um servidor a ser indicado pela
contratante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
8. EQUIPE TÉCNICA
8.1. A equipe técnica que deverá ser composta por no mínimo:

FUNÇÃO

QUANTIDADE

Responsável Técnico

01

ÁREA DE FORMAÇÃO

Obrigatoriamente com formação acadêmica em
nível de bacharelado em Ciências Contábeis, com
a respectiva prova do registro profissional junto ao
Conselho Regional de Contabilidade.
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Auditores

02

Formação acadêmica em nível de bacharelado e ou
especialização em uma das seguintes áreas de
habilitação: Direito Administração, Gestão Pública)
com a respectiva prova do registro profissional
junto ao CONSELHO ou ORDEM competente,
quando aplicável ao exercício legal da profissão.

8.2. O número mínimo de profissionais exigidos deverá ser adequado pela Contratada, a fim de
seja cumprido o prazo previsto no contrato.
9.1 DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA
9.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Ato constitutivo, estatuto, registro comercial, Certificado de MEI ou Contrato Social;
b) Alvará de localização e funcionamento emitido no domicílio da sede da licitante.
9.2. REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;
d) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal;
e) Prova de regularidade Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS)
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da
empresa.
b) Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual n.º
9.433/05, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14
anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante deste Edital.
c) Declaração assinada pelo representante legal deste, devidamente identificado, com data
recente, de que não está declarada inidônea ou suspensa, por qualquer órgão ou entidade da
Administração Publica Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, tendo em vista
os artigos 87, inciso IV, e 97 da Lei 8.666/93, e que não se encontra suspenso de licitar ou
impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal,
Estadual ou Federal, direta ou indireta.
9.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL
a). Deverá ser comprovada a experiência por meio da apresentação de Atestado(s) de
Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que o licitante presta ou prestou serviços de auditoria em folha de pagamento em instituições
públicas ou privadas.
O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s)
Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a
devida identificação do responsável pela assinatura do atestado.
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O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da empresa,
com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante;
9.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL
Deverá ser demonstrada a qualificação técnica profissional através da apresentação de:
a) Alvará ou comprovante de registro junto Conselho Regional de Contabilidade - CRC, em
nome da licitante.
b) Declaração, devidamente firmada por seu representante legal, indicando os membros da
equipe técnica para a prestação dos serviços ora licitados, indicando um dos membros
como responsável técnico (RT) pela prestação dos serviços;
c) Declaração da empresa assumindo o compromisso de que, caso seja vencedora do
certame, no ato da assinatura do contrato, comprovará vínculo com os membros da
equipe técnica, inclusive o RT, mediante: contrato social, carteira de trabalho ou contrato
de prestação de serviços;
10. DO PRAZO
10.1-O contrato iniciará sua vigência a partir de sua assinatura, e terá vigência até o dia 31 de
dezembro de 2022.
Caso necessário à execução do objeto, e havendo interesse entre as partes, a vigência do
contrato poderá ser prorrogada por igual período.
11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1-Despesas com o presente objeto serão empenhadas a cargo da Dotação Orçamentária:
0200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2006 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
Fonte: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
Elemento de despesa;
3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica
12. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
12.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) realizar os trabalhos nos prazos previstos;
b) analisar, conferir e propor alterações nas minutas dos documentos previstos;
c) entregar ao município, uma cópia impressa e uma cópia magnética de todos os
documentos, em suas versões finais;
d) designar a equipe técnica especializada responsável pela elaboração do trabalho para
apresentação da versão final do trabalho;
e) arcar com todas as despesas relativas ao deslocamento, hospedagem e alimentação dos
técnicos, bem como os encargos sociais e outras exigências legais cabíveis;
f) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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12.2 O MUNICÍPIO se obriga a:
a) facilitar o acesso às informações indispensáveis à realização do trabalho, fornecendo
cópia (física e eletrônica) de dados e documentos que deverão ser examinados, facilitar o
contato com os demais servidores do Município quando necessário;
b) disponibilizar, às suas expensas, os locais para reuniões e entrevistas com servidores;
c) tomar, em tempo hábil, durante a execução dos trabalhos, as decisões pertinentes e
fornecer informações necessárias ao seu desenrolar;
d) realizar os pagamentos à contratada nas condições e datas previstas no termo de
contrato;
13. PENALIDADES
a) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratada poderá sujeitar-se às
seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade competente, garantida prévia
defesa:
b) Advertência;
c) Multa;
d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos seguintes termos.
e)
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a punição, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Os serviços serão prestados, na sede da empresa contratada e in-loco no município..
Ibicoara – Bahia, 06 de junho de 2022.

Mauro Alessandro Zalcbergas Ribeiros
Secretário Municipal de Administração
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