
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

BUJARU (PA), 06 de janeiro de 2021. 

Oficio n° 012/2021 

Para: Gabinete do Prefeito 

Att. Miguel Bernardo da Costa Júnior 

Prezado Senhor: 

Sirvo-me do presente, para cumprimentá-lo e, solicitar a V. sa  o Procedimento 
Administrativo para Contratação de empresa especializada para Prestação de 
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, para atender a Secretaria Municipal 
de Administração e Finanças. 

Tal contratação se justificar pelos serviços contábeis serem essenciais á 
rotina administrativa de qualquer entidade. Por não conter nos quadros de 
servidores desta secretaria o cargo de Contabilista, é necessário à contratação de 
profissional sem vínculo empregatício. Contudo, pela particularidade e natureza dos 
serviços, a escolha do profissional seja norteada pela experiência em Contabilidade 

Pública. 
Os serviços a serem contratados correspondem os seguintes: 

a) No Processo de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios 
do Pará, 

b) Subsidiar a Prefeitura quanto às informações da execução Orçamentária e 
Financeira da Secretaria Municipal de Administração e Finanças,-

c) 

inanças;

c) No Processo de Prestação de Contas junto ao TCM/PA; 

d) Na elaboração da Proposta Orçamentária Anual; 

e) Na execução Contábil e Financeira; 

f) No acompanhamento dos processos de julgamento das contas junto ao Tribunal 
de Contas dos Municípios do Pará. 

Escolha dos Executantes: 

Av. Dom Pedro II, 38 Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
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Indica-se a contratação da empresa O. SANTOS GESTÃO CONTABIL LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF: 26.853.714/0001-36, em face das informações de que possui 

com comprovada especialização no ramo contábil, abrangendo as áreas 
administrativas. 

Além do mais, consta que essa instituição é muito experiente, pois há vários 

anos prestam serviços especializados para as Administrações públicas. 

Do Preço dos Serviços: 

O valor mensal estimado e de R$ 23.233,33 (vinte e três mil e duzentos e 
trinta e três reais e trinta e três centavos), totalizando o valor global de R$ 
278.800,00 (duzentos e setenta e oito mil e oitocentos reais) para a Prefeitura 
Municipal de Bujaru, em 12(doze) meses. 

A ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente "bruto", ou 
seja, sem nenhum acréscimo adicional, cabendo à empresa contratada assumir 
todos os encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, securitário e 

previdenciário. 

Certos de contarmos com a vossa atenção e providência, votos de estima 
consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

Rui Guimarães da Silva 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Buj]ru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 

www.bujaru.paqo.br  



P  E E E 1 TU H A O E 

WARU 
Governo do Progresso 

SEMTEPS 
Secretaria de Trabalho e Promoção Social 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

OFICIO N° 13/2021- SEMTEPS- PMB 

Bujaru/PA, 06 de janeiro de 2021. 

DA: SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO  SOCIAL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

ATT. MIGUEL BERNARDO DA COSTA JÚNIOR 

Venho através do presente, solicitar a vossa excelência que seja providenciado o 
devido processo administrativo, para Prestação de Serviços de consultoria e assessoria 
técnica especializada na área de Contabilidade Geral, compreendendo a elaboração 
computadorizada dos balancetes mensais, elaboração da prestação de Contas anual, bem 
como atendimento das notificações mensais do TCM/PA, para atender a Secretaria de 
Trabalho e Promoção Social. 

Tais despesas justificam-se pela ausência de profissionais qualificados no quadro de 
funcionários desta secretaria que sejam especializados e habilitados a realizarem os 
serviços de forma a atender as atividades sem o auxílio de assessoria e consultoria. 
Portanto, faz-se necessária a presente contratação a fim de que a Secretaria de trabalho e 
promoção social não tenham seus trabalhos interrompidos ou incorra no descumprimento 
da legislação vigente. 

Ressaltamos que a empresa sugerida por essa secretaria a contratação da empresa 
C. SANTOS GESTÃO CONTABIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF: 26.853.714/0001-36, 
situada na Travessa João Pessoa, n° 3271, conjunto Residencial Bela Vista, Bairro: Vai de 
cães, Belém/PA, por demonstrar especialização no ramo contábil 

O valor mensal estimado e de R$ 4.60000 (quatro mil e seiscentos reais) mensal, 
totalizando o valor anual de R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais), por um 
período de 12(doze) meses, encontrasse de acordo com o prático no mercado. 

Com grata satisfação e na certeza de sua atenção, nos dispomos a qualquer 
esclarecimento. 

Atenciosamente, 

£   
HAROL O JOSÉ BITENCOURT DA SILVA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

RUA D. PEDRO II, N 38 "A", CENTRO - CEP: 68.670-000 / BUJARU - PA 

TELEFONE: (91) 3746-1277 E-MAIL: SEMTEPS_BUJ@HOTMAIL.COM  
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Oficio n° 0512021 
	

Bujaru (PA), 06 de Janeiro e 2021 

DE: MILA CECILIA DA SILVA COSTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PARA: MIGUEL BERNARDO DA COSTA JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE A iESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBL4, PARA ATENDER 
A SECRETA 	ICIPAL 	 Ç4O 

A Secretaria Municipal de Educ • s. icita a abertura de procedimento hcitatorio 
para Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Assessoria e 

Consultoria Contábil, para atender a Secretaria Municipal de Educação 

A contratação de Serviços de Assessoria Contábil é necessária para o devido 
cumprimento e acompanhamento das obrigações contábeis e fiscais 

Diante do exposto essa secretaria optar pela empresa C. SANTOS GESTÃO 
CONTABIL LTDA inscrita no CNPJ/MF 26 853 714/0001-36, que foi escolhida :porque 
e do ramo pertinente 

O preço praticado e de mercado, considerando que os serviços custarão R$ 
82 800,00 (oitenta e dois mi! e oitocentos reais) dividido: por 12 (doze) meses ficando o 
valor mensal de R$ 6 900,00 (seis mil e novecentos reais) para atender o Fundo Municipal 
de Educação e o FUNDEB. 

Atenciosamente, 

MilaCkcllia da Silva Costa 
ta Secreria Municipal de Educação 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.56310001-10 
Rubrica 

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO:  

O referido Termo de Referência tem como Objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE TRABALHO 
E PROMOÇÃO  SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Os serviços previstos na solicitação somente poderão ser executados por 
profissionais ou empresas especializadas da área em contabilidade pública. 

3. DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS: 
A prestação dos técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil, 

financeira, orçamentária e operacional a este Poder Legislativo municipal no período 
da assinatura deste contrato até 31 (trinta e um) de dezembro de 2021, para 
executar os seguintes serviços: 

• Consultoria Contábil e Financeira na elaboração dos balancetes mensais do 
exercício de 2021, de acordo com a Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal n° 
101 de 04/05/2000 e IN 012/2014; 
• Consultoria junto ao Departamento de Compras do Poder Legislativo no 

cumprimento da IN 012/2014; 
• Transmissão mensal das contas em meio magnético via web para o Tribunal 

de Contas dos Municípios do Pará, de acordo com a iN 012/2014; 
• Encaminhamento dos relatórios do RGF - Relatório de Gestão Fiscal ao 

Tribunal de Contas dos Municípios nos prazos definidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal n° 101 de 04/05/2000 e cadastro do mesmo no sitio da 
Caixa Econômica Federal (SISTN) para atualização do CAUC; 

• Acompanhamento dos processos, atendendo as diligências, Recursos e 
outras solicitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Pará e 
órgãos competente, até decisão final; 
• Acompanhamento e controle de gastos com pessoal, obedecendo os limites 

de acordo com a legislação em vigor; 
• Acompanhamento na análise dos Projetos de Leis do PPA, LDO, LOA e 

outros Projetos de Leis de caráter contábil-financeiro, bem como os balancetes e 
Balanço Geral enviados peo Poder Executivo; 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 
www.bujaru.pa.gov.br  
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Rubrica 

*Demais Consultoria junto ao Presidente e Diretores no que couber, quanto 
à parte contábil do Poder Legislativo, nos termos das Leis n° 8.666/93 e n° 
10.520/2002, contemplando os benefícios concedidos pela Lei Complementar no  
123/2006. 

4. DETALHAMENTO GERAL DO OBJETO: 
4.1. Concepção e implantação de rotinas e processos para execução dos serviços 
de execução orçamentária e contábil, nos sistemas orçamentário, financeiro, 
patrimonial e compensação, que permita: 

- Emissão dos livros contábeis: diário e razão, consoante normas do Conselho 
Federal de Contabilidade; 
II - Registrar a execução orçamentária, por meio de emissão, liquidação e 
pagamento de empenhos de despesa; 
III - Elaboração de demonstrativos orçamentários, financeiros e patrimoniais; 
IV - Elaboração de balanços e balancetes para atendimento de exigências legais e 
requisitos gerenciais; 
V - Registro de lançamentos contábeis, incluindo receitas e despesas; 
VI - Geração de demonstrativo para elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal e 
Resumo de Execução Orçamentária, consoante regulamentação da Lei de 
Responsabilidade e da Secretaria do Tesouro Nacional. 

5. DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO: 
Os serviços compreendidos deverão ser executados na forma diária, de 

acordo com o fluxograma e cronograma estabelecido pela Prefeitura Municipal de 
Bujaru, efetuando as entregas dos mesmos aos órgãos competentes, na forma da 
legislação vigente. 

6. DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO: 

O pagamento será em 12 (doze) parcelas mensais de igual valor. 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A despesa decorrente da contratação correrá à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Bujaru/ Fundos Municipais ou 
a ele provisionados, os quais serão discriminados na nota de empenho e no termo 
contratual. 

8. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cei 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 

www.bujam.pa.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001 -10 

Os serviços contratados deverão ser prestados na sede da Prefeitura 
Municipal de Bujaru, Estado do Pará, e/ou no escritório do contratado quando for o 
caso. 

9. DO SUCEDÂNEO LEGAL DO CONTRATO: 

A contratação desse serviço não implica vínculo empregatício de qualquer 
natureza, podendo a rescisão do contrato ocorrer nos termos do art. 79 da lei n° 
8.666/93. A contratação será regida pela lei n° 8.666/93, pela lei n° 8.906/94, e pelas 
disposições do Código Civil. 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Não haverá reajustamento, podendo haver acréscimos e supressões. 

Rui Gui rãesda Silva 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Haroldo/4ose Bi encourt daJ~ii va 
Secretário Municipal de Trabalho e Promoção Social 

MiIa'Çcilia da Silva Costa 
Secretaria Municipal de Educação 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 -- Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 

www.bujaru,a.gov.br  
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