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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
1. DO OBJETO 
1.1 Contratação de Serviços Especializados em Assessoria Contábil, conforme 

condições e exigências no Anexo I, inclusive as encaminhada pelo 
Gabinete do Prefeito Municipal estabelecidas neste instrumento conforme o 
proposta em anexo e Anexo I: 

 
2. DA JUSTIFICATIVA. 
2.1. Este Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa de 

notória especialização para realizar serviços especializados em Serviços de 
Contabilidade: 

2.2. A administração pública busca continuamente aprimorar a qualidade dos 
serviços visando alcançar sua missão precípua de melhor atender às reais 
necessidades da sociedade. A Gestão de Projetos apresenta-se como uma 
alternativa essencial para proporcionar esse ganho de qualidade e 
efetividade no setor público. A própria definição de projeto remete à ideia 
de planejamento e execução de tarefas de forma estruturada, por pessoal 
qualificado, com objetivo claro e definido, cronograma e orçamento 
conhecidos, além do prévio estabelecimento de controles e indicadores 
para avaliação dos resultados alcançados, comparados em função dos 
previstos. Essas prerrogativas fazem do gerenciamento de projetos um 
instrumento a serviço da governança, que prima entre outros princípios 
pela efetividade, economicidade, eficiência, transparência e prestação de 
contas. 

 
3. CRITÉRIO PARA CONTRATAÇÃO 

3.1. A seleção da empresa será com base no menor preço oferecido, 
observando conjuntamente a regularidade das certidões negativas. 
 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
Os resultados esperados são: 

a) Contabilização e Registro de documentos e operações; 
b) Elaborações e Balancetes, Demostrações Contábeis e Relatórios de 

acordo com a legislação em vigor; 
c) Apresentar proposta de contas quadrimestral em meio magnético, no 

Tribunal de Contas dos Municípios; 
d) Elaboração das obrigações tributárias acessórias, como SIOPS, SIOPE e 

Relatórios do STN. 
 
5. METODOLOGIA 
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5.1. A metodologia para execução dos serviços deverá ocorrer sempre com 
antecedência mínima de dois dias dos respectivos vencimentos, 
respeitado o intervalo mínimo de dois dias entre a entrega das 
informações pela Contratante 

5.2. Correrão por conta da Contratante as despesas com compra / 
implantação / aluguel / manutenção e treinamento de programas 
informatizados necessários à execução dos serviços ora contratados, 
notadamente o programa de contabilidade, que deverá atender às 
especificações do Tribunal de Contas dos Municípios e demais órgãos 
oficiais. 

5.3. A escolha técnica desses programas será feita pelo contratado, com a 
aprovação pela contratante, que deverá providenciar sua aquisição. 

 
6. PRAZOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 
6.1. A empresa vencedora será contratada para prestar serviços pelo período de 

12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período. 
 
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.1. A empresa deverá apresentar nota fiscal de serviço, juntamente com recibo 

assinado, até o dia 05 do mês subsequente à prestação do serviço a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, que terá 
até 10(dez) dias para efetuar o pagamento a partir da data de entrada no 
protocolo; 

 
8. FISCALIZAÇÃO 
8.1. Fica assegurado à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA 

BOA VISTA, o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela 
empresa a ser contratada, solicitando quaisquer esclarecimentos julgados 
necessários à execução dos trabalhos. 

 
 

 
São Sebastião da Boa Vista, 09 de janeiro de 2017. 

 
 
 

 
 
 

 
José Hilton Pinheiro de Lima 

Prefeito 
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ANEXO – I 

 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
01 Contratação de Empresa Especializada em Serviço de 

Contabilidade 
Mês 12 

 
 

I - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS  Prestação de Serviços na área contábil 1.1. Contabilização e Registro de documentos e operações; 1.2. Elaboração de Balancetes, Demonstrações Contábeis e Relatórios de acordo com a legislação em vigor; 1.3. Apresentação da Prestação de Contas quadrimestral em meio magnético, no Tribunal de Contas dos Municípios. 1.4. Elaboração das obrigações tributárias acessórias, como SIOPS, SIOPE e Relatórios do STN.  II – PRAZO DE ENTREGA: 2.1. O prazo de entrega desses serviços deverá ocorrer sempre com antecedência mínima de dois dias dos respectivos vencimentos, respeitado o intervalo mínimo de dois dias entre a entrega das informações pela Contratante aos Contratados;  III – FLUXO DE DOCUMENTOS: 3.1. Todo o fluxo de documentação deverá ser devidamente protocolado, e movimentado em prazos compatíveis com as finalidades dos documentos; 3.2. No que couber, esse fluxo poderá ser realizado através da área de clientes do site da CONTRATANTE, através de senha própria a ser fornecida para os gestores da prefeitura.  IV - OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.1. Serão objetos da prestação de serviços os acompanhamentos às fiscalizações oriundas da Secretaria da Receita Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado do Pará e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.  V - DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS 5.1. Correrão por conta da Contratante as despesas com compra / implantação / aluguel / manutenção e treinamento de programas informatizados necessários à execução dos serviços ora contratados, notadamente o programa de contabilidade, que deverá atender às especificações do Tribunal de Contas dos Municípios e demais órgãos oficiais. A escolha técnica desses programas será 
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feita pelo contratado, com a aprovação pela contratante, que deverá providenciar sua aquisição.  VI – DA INADIMPLÊNCIA 6.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

6.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 
assumidas em decorrência da contratação; 

6.1.2. ensejar o retardamento da execução do serviço; 
6.1.3. fraudar na execução do contrato; 
6.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
6.1.5. cometer fraude fiscal; 
6.1.6. não mantiver a proposta. 

6.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 

6.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

6.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 
20 (vinte) dias; 

6.2.3. Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total 
do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

6.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma 
proporcional à obrigação inadimplida; 

6.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até dois anos;  

6.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 
cinco anos; 

6.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou 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 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
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6.3. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 
8.666, de 1993, a Contratada que: 

6.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

6.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

6.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

6.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 
defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

6.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

6.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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