
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.56310001-10 

BUJARU (PA), 01 de junho de 2021. 

Oficio no 052/2021 

Para: Secretaria Municipal de Administração 

Sra. Márcia Valéria Souza de Souza Trindade 

Prezada Senhora: 

Sirvo-me do presente, para cumprimentá-la 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 Meio Ambiente. 

Tal contratação se justifica pelos serviços contábeis serem essenciais à rotina 
administrativa de qualquer entidade, assim como, por não conter no quadro de 
servidores desta Secretaria o cargo de Contabilista, sendo necessário à contratação 
de profissional sem vínculo empregatício com a Administração Pública. 

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.- eguintes: 

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

d) Na elaboração da Proposta Orçamentária Anual,- 

e) 

nual;

e) Na execução Contábil e Financeira; 

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

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

Atenciosamente, 

CARLOS DIOGO DE ALMEIDA MARTINS 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

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

www.buíaru.pa.Qov.br  
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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 MEIO AMBIENTE. 

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 12(doze) meses, 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 pelo Poder Executivo; 

• 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 n° 
123/2006. 

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

www.bujaru.pa.qov.br  
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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,- 
111 

espesa;
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 Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, 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/ Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente ou a ele provisionado, os quais serão discriminados na nota de 
empenho e no termo contratual. 

8. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

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: 

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

wwv.bujaru.ia.gov.br  
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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. 

CARLOS DIOGO DE ALMEIDA MARTINS 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

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