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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1 - OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria visando a 

elaboração e implantação de metodologias e ferramentas de gestão estratégica, conforme 

condições, quantidades e exigências deste Termo. O serviço deverá ser realizado para Centro 

de Referência em Oftalmologia (CEROF-UFG), localizado na Av. Primeira Avenida, s/n, Setor 

Leste Universitário, Goiânia – Goiás – CEP: 74605-020. 

          

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

A contratação faz-se necessária para assegurar a melhoria contínua dos processos de 

trabalho instituidos no CEROF, a fim de garantir a melhoria do atendimento da unidade, 

garantindo maior eficiência na prestação dos serviços, por meio de um atendimento com 

qualidade aos pacientes, além de reduzir os custos com aquisição, manutenção e 

depreciação de equipamentos, custos com aquisição de insumos. Assim, se faz necessária a 

contratação do serviço de consultoria, que visa promover a estruturação da gestão 

estratégica do CEROF. 

 

3 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

  

A contratação diz respeito à estruturação e produção de 4 (quatro) narrativas institucionais, 

abrangendo temas estratégicos para gestão. Os enfoques principais das narrativas dizem 

respeito à Gestão Estratégica, Financeira, de Pessoal e de Processos. Sendo observadas as 

seguintes fases relativas ao desenvolvimento do trabalho. 

Fase 01: Planejar → Fase 02: Desenvolver → Fase 03: Executar → Fase 04: Monitorar 

 

 

4 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS  

 

FASE 01 – PLANEJAR 
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Produto 1 Análise / Diagnóstico 

- Levantamento da situação atual da Unidade para subsidiar a elaboração do planejamento 

estratégico; 

Produto 2 Apresentação da avaliação situacional 

- Realização de reunião para apresentação do diagnóstico, incluindo o levantamento da 

situação atual, o resultado da pesquisa qualitativa e demais resultados; 

Produto 3 Formulação do Plano Estratégico 

- Elaboração do plano estratégico de metodologias e ferramentas de gestão estratégica, 

incluindo suas premissas, indicadores e metas. 

 

FASE 02 – DESENVOLVER 

Produto 1 Direcionamentos estratégicos 

- Realização de reuniões, com a participação de especialista de cada área para o alinhamento 

estratégico; 

Produto 02 Elaboração do Plano estratégico 

- Elaboração de material preparatório, devendo conter indicadores, metas e avaliação para 

consolidação de resultados; 

Produto 03 Modelo de Governança 

- Elaboração do modelo de governança para a gestão do planejamento estratégico no 

desenvolvimento a médio/longo prazo. 

 

FASE 03 – EXECUTAR 

Produto 1 Detalhamento do Plano Estratégico 

- Realização de reuniões operacionais para detalhamento dos elementos: objetivo geral, 

público alvo, resultados almejados, metas, programação, etc; 

Produto 2 Capacitação para exexução 

- Capacitação das equipes do CEROF com o objetivo de: planejar a estruturação dos objetivos 

do plano estratégico, adquirir capacidade de estrututrar os processos de trabalho, adquirir os 

conhecimentos necessários; 

Produto 3 Medidas institucionais 

- Implementação do planejamento estratégico, sendo as medidas institucionais identificadas ao 

longo do processo de trabalho durante a rotina de reuniões de cada eixo estratégico. 
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FASE 04 – MONITORAR 

Produto 1 Monitoramento do Plano Estratégico 

- Elaboração do modelo de monitoramento da execução do plano estratégico, que contemple 

seus objetivos, funcionamento, estrutra, equipe, etc; 

Produto 2 Reuniões de Acompanhamento 

- Implementação da rotina de reuniões estratégicas para acompanhamento institucional das 

ações; 

Produto 3 Relatórios de análise  

- Implantação e acompanhamento dos Relatórios de Gestão contendo as metas, indicadores e a 

consolidação dos resultados. 

 

5 -  DOS OBJETIVOS ESPERADOS 

Os objetivos finais esperados, resultantes do projeto desenvolvido são: 

- Criação e implementação do Plano estratégico do CEROF-UFG para curto, médio e 

longo prazo, baseado na análise prospectiva da Unidade, determinando uma visão macro e 

micro, direcionando as estratégias que proporcionarão um desenvolvimento das atividades, 

bem como uma modelo de Governaça e Gestão; 

- Desenvolver a capacidade de gestão estratégica interna entre os setores, visando à 

colaboração sistêmica dos colaboradores, a redução da continuidade das atividades, 

melhorando a qualidade do atendimento interno e externo; 

- Delinerar objetivos comuns e metas ao longo prazo a fim de produzir mais entregas e 

resultados. 

 

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 
MÊS 

PRODUTO  -  FASES NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 

PLANEJAR   

Levantamento da situação atual da Unidade para 

subsidiar a elaboração do planejamento estratégico; 
                        

Realização de reunião para apresentação do 

diagnóstico, incluindo o levantamento da situação 

atual, o resultado da pesquisa qualitativa e demais 

resultados; 
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Elaboração do plano estratégico de metodologias e 

ferramentas de gestão estratégica, incluindo suas 

premissas, indicadores e metas. 

                        

DESENVOLVER   

Realização de reuniões, com a participação de 

especialista de cada área para o alinhamento 

estratégico; 

                        

Elaboração de material preparatório, devendo 

conter indicadores, metas e avaliação para 

consolidação de resultados; 

                        

Elaboração do modelo de governança para a 

gestão do planejamento estratégico no 

desenvolvimento a médio/longo prazo. 

                        

EXECUTAR   

Realização de reuniões operacionais para 

detalhamento dos elementos: objetivo geral, público 

alvo, resultados almejados, metas, programação, etc; 

                        

Capacitação das equipes do CEROF com o 

objetivo de: planejar a estruturação dos objetivos do 

plano estratégico, adquirir capacidade de estrututrar 

os processos de trabalho, adquirir os conhecimentos 

necessários; 

                        

Implementação do planejamento estratégico, 

sendo as medidas institucionais identificadas ao 

longo do processo de trabalho durante a rotina de 

reuniões de cada eixo estratégico. 

                        

MONITORAR   

Elaboração do modelo de monitoramento da 

execução do plano estratégico, que contemple seus 

objetivos, funcionamento, estrutra, equipe, etc; 

                        

Implementação da rotina de reuniões estratégicas 

para acompanhamento institucional das ações; 
                        

Implantação e acompanhamento dos Relatórios de 

Gestão contendo as metas, indicadores e a 

consolidação dos resultados. 

                        

 

 

7 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 A empresa proponente deverá apresentar a qualificação de sua equipe de trabalho por meio de 

currículo (no mínimo, nome, formação e experiência profissional detalhada), devendo ser 

composta, no mínimo, por 04 profissionais, todos com nível superior completo, sendo: 

 

a) 01 (um) diretor de consultoria e do projeto, com experiência no gerenciamento de projetos de 

consultoria em Planejamento e Gestão Estratégica; 
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b) 01 (um) diretor de consultoria e do projeto, com experiência no gerenciamento de projetos de 

consultoria em Gestão de Pessoas; 

c) 01 (um) diretor de consultoria e do projeto, com experiência no gerenciamento de projetos de 

consultoria em Processos; 

d) 01 (um) diretor de consultoria e do projeto, com experiência no gerenciamento de projetos de 

consultoria em Financeira; 

 

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

8.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto; 

8.2 Cumprir as obrigações do instrumento contratual, devendo executá-las diretamente, 

ficando vedado transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto do contrato, assim 

como não será admitida a sub-contratação, sob qualquer pretexto ou alegação; 

 

8.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas e todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no termo de 

referência; 

 

8.4 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do termo de 

referência; 

 

8.5 A Contratada será responsável pela execução do serviço dentro do prazo acordado com 

a Contratante, de acordo com agendamento realizado, após a emissão da ordem de serviço; 

 

8.6 A Contratada assumirá a inteira responsabilidade da realização do serviço para a 

entrega do equipamento no Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal 

de Goiás – CEROF-UFG, sem nenhum ônus adicional. 

 

9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, quando da ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, 
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fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as 

mais adequadas; 

9.3 Fornecer por escrito às informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

9.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

responsável designado; 

9.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos; 

9.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 

10 – DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada de maneira a: 

 

10.1. Não conter rasuras ou emendas; 

10.2. Estar assinada, carimbada e rubricada em todas as suas vias pelo representante legal, 

com indicação do cargo por ele exercido na empresa; 

 

10.3. Conter com clareza e sem omissões as especificações do serviço ofertado, 

mencionando a descrição, quantidade, valores e prazo de entrega, de forma a obedecer à 

discriminação do objeto; 

 

10.4. Os valores deverão ser apresentados em Reais; 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os valores unitários e totais prevalecerão 

os unitários; 

 

10.5. O prazo para entrega da proposta será de 10 (dez) úteis, contados a partir da 

publicação deste termo de referência; 

 

10.6. A proposta deverá ser emitida com validade de 30 dias corridos, contados do 

primeiro dia útil seguinte à data em que ocorrer a entrega da proposta; 

 

10.7. A proposta deverá constar, forma de pagamento, prazo de pagamento, início da 

prestação dos serviços; 
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10.8. A apresentação da proposta pelo proponente implica a declaração de conhecimento e 

aceitação de todas as condições do presente termo de referência. 

 

11 – JULGAMENTO 

 

11.1. O julgamento das propostas será realizado com base no Regulamento de  Compras e 

Serviços, “As Compras e a Contratação de Serviços serão realizadas, preferencialmente, 

considerando o menor preço ofertado”. Será adotado o critério de menor preço global. 

 

 

12 – A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Os serviços ora cotados serão prestados para o Centro de Referência em Oftalmologia da 

Universidade Federal de Goiás – Goiânia/Goiás; 

12.1. Cumprir os prazos de execução dos serviços; 

12.2. Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem como, 

dos seus procedimentos e técnicas empregados; 

12.3. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão; 

12.4. Os serviços deverão ser executados imediatamente após emissão da A.F 

(Autorização de Fornecimento); 

12.5. A contratada deve apresentar, na proposta, tabela de custo para fornecimento de 

material extra caso seja necessário; 

12.6. A empresa deve apresentar atestado de capacidade técnica condizente com o 

serviço a ser executado. 
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