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AO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA / RS 

MD PREFEITO MUNICIPAL  

 

Inventariação e Reavaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Uso Especial 

 

DO OBJETO: Reestruturação do Controle Patrimonial, abrangendo a avaliação dos Bens Patrimoniais do 

Município, com o fim de atualizá-los a valores justos tendo em vista a adoção das novas normas de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme especificação no ANEXO I desta proposta. 

 

PRAZO DE CONCLUSÃO: Até 150 (cento e cinquenta) dias a partir do início das atividades. 

 

INVESTIMENTO: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias. 

 

Taquara/RS, 14 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Wohlgemuth de Souza 

Gestão A+ Desenvolvimento LTDA - ME 

 

  

P R O P O S T A 
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ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Reestruturação do Controle Patrimonial, abrangendo a execução de inventário e 

reavaliação dos Bens Móveis e os Bens Imóveis de Uso Especial, incluindo a capacitação dos servidores 

envolvidos no processo.  

 

1 - FASE DE AVALIAÇÃO E PREPARAÇÃO: 

 

1.1 - Análise da Situação Geral do Controle Patrimonial, identificando as inconformidades e os ajustes 

necessários. 

 

1.2 – Elaboração de Cronograma e Estratégia para Recuperação do Controle Patrimonial, no que se refere 

ao ingresso, recebimento, controle, sistema informatizado, classificação, localização, reavaliação e 

inventário físico. 

 

2 - FASE DE EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO FÍSICO: 

 

2.1 – Realização de INVENTÁRIO FÍSICO, com o objetivo de conferir a existência dos bens patrimoniais. 

 

2.2 – Tombamento de Bens Móveis e dos Bens Imóveis de Uso Especial, localizados no curso do Inventário 

Físico que não estejam contemplados pelo atual registro do controle patrimonial. 

 

2.3 – Aprimoramento da Descrição de todos bens patrimoniais, coletando e incluindo informações 

necessárias para a realização de posterior reavaliação, como marca do objeto, material, cor, tamanho, 

medida, modelo, etc. 

 

2.4 – Análise do Estado de Conservação dos bens patrimoniais, realizada de forma individual, mediante 

adoção de critérios aproveitáveis para o cálculo da reavaliação dos respectivos bens. 

 

3 - FASE DE EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REAVALIAÇÃO: 

 

3.1 – Realização de REAVALIAÇÃO dos Bens Patrimoniais através de mecanismos técnicos em conformidade 

com as exigências do Tribunal de Contas do nosso Estado, Secretaria do Tesouro Nacional e Conselho Federal 

de Contabilidade, contemplando, no mínimo: 

 

a) Cotação de preço de mercado (preço do respectivo bem novo) de todos os bens a serem 

reavaliados de forma individual ou que assegure os preços praticados no mercado, sendo 

posteriormente apresentado em relatório, permitindo a localização da origem das cotações de 

preço; 

 

b) O Estado de Conservação de todos os bens, de forma individual; 

 

c) O Período de Vida Útil já utilizado, baseado na documentação de origem, como notas fiscais, 

termos de doação, ou outra forma; 
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d) A Previsão de Vida Útil restante, levando em consideração a capacidade de geração de 

benefícios futuros, o desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não, a obsolescência 

tecnológica e os limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo. 

 

4 - FASE DE READEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS PATRIMONIAIS: 

 

4.1 – Readequação das Classificações dos bens patrimoniais, no que tange às Contas Contábeis e tipo de 

bem, em conformidade com o Plano de Contas vigente, exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul, Secretaria do Tesouro Nacional e Conselho Federal de Contabilidade. 

 

4.2 – Readequar as Localizações dos bens patrimoniais, identificando corretamente as Unidades 

Administrativas (salas) em que estão lotados, de forma a permitir uma apurada localização física dos bens. 

 

4.3 – Atualização dos dados referentes aos Agentes Públicos Responsáveis pela Guarda e Zelo dos bens 

patrimoniais. 

 

5 - FASE DE AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL: 

 

5.1 – Execução de avaliação dos Bens Imóveis de Uso Especial, com base nas matrículas atualizadas 

fornecidas. 

 

5.2 – Verificação in loco dos locais descritos nas matrículas para fins de evidenciação do imóvel e análises 

necessárias. 

 

5.3 – Mapeamento dos preços comerciais dos imóveis praticados na região. 

 

5.4 – Elaboração de laudos de avaliação individuais para todos os imóveis cujas matrículas atualizadas forem 

fornecidas pela Administração do Município, pelo engenheiro/arquiteto disponibilizado pelo Município, 

devidamente cadastrado no CREA/RS, que atuará com o apoio técnico da Contratada.   

 

5.5 – Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, para as avaliações dos imóveis, realizada 

pelo engenheiro/arquiteto disponibilizado pelo Município, devidamente cadastrado no CREA/RS, que atuará 

com o apoio técnico da Contratada.  

 

6 - FASE DE APURAÇÃO DOS DADOS: 

 

6.1 – Elaboração de planilha de dados que contemple todo o trabalho executado, dispondo, no mínimo, 

das seguintes informações, de forma individual para cada bem patrimonial: 

 

a) Plaqueta de Identificação; 

b) Informação se o bem já constava nos registros anteriores; 

c) Descrição completa; 

d) Localização física específica; 

e) Classificação (conta contábil e demais subcontas analíticas); 

f) Data de Aquisição; 
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g) Valor de Aquisição;  

h) Estado de Conservação; 

i) Período de Vida Útil Utilizado; 

j) Previsão de Vida Útil Remanescente; 

k) Codificação que permita localizar a cotação de preço específica para o bem; 

l) Valor médio das cotações de preço para o respectivo bem; 

m) Valor Reavaliado; 

n) Valor Residual (a ser utilizado nos futuros cálculos de depreciação). 

 

7 – REVISÃO FINAL, APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS TRABALHOS: 

 

7.1 – Reunião final para apresentação técnica e entrega do Relatório Conclusivo das Atividades. 
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