
 
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO  

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria, 

contábil, orçamentária, financeira e gerencial, com intuito de atender as necessidades do Poder 

Legislativo do município de Rio Verde – GO, no período de janeiro a dezembro de 2023 e prestação 

de serviços de assessoria e consultoria, contábil, orçamentária, financeira e gerencial na elaboração 

e entrega das contas de gestão do Poder Legislativo referente ao exercício de 2023. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1 A Câmara Municipal de Rio Verde Goiás necessita da contratação de assessoria e consultoria 

contábil/orçamentária/financeira/gerencial com intuito primordial de atender as recomendações da 

legislação, haja vista não possuir em sua estrutura órgão de contabilidade pública. 

 

2.2 Os serviços prestados são de assessoria junto ao Presidente e Agentes Públicos, bem como os 

demais Servidores, quanto aos serviços referentes à execução dos lançamentos diários, tais como 

empenhos, liquidações e pagamentos, quanto a lançamento de receitas orçamentárias, controle da 

execução extra - orçamentária. 

 

2.3 A empresa contratada deverá conter especificações técnicas e experiência comprovada na 

concepção, implantação e aprimoramento de rotinas e processos para execução dos serviços de 

execução orçamentária e contábil, nos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e 

compensação, que permita: 

I - Emissão e registro nos 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 de forma suplementar, juntamente com os servidores públicos que executam 

as tarefas rotineiras, de modo a garantir o cumprimento das Normas e Legislações vigentes, no fiel 

cumprimento das prestações de Contas aos Órgãos de Controle. 

III - Elaboração de demonstrativos orçamentários, financeiros e patrimoniais, e assessoria ao 

Presidente e Agentes Públicos quanto aos resultados de forma a propiciar a tomada de decisões em 

cumprimento da Legislação, bem como orientação quanto às medidas necessárias e ajustes 

administrativos visando o cumprimento legal e as boas práticas da Câmara. 

IV - Elaboração de balancetes para atendimento de exigências legais e requisitos gerenciais, e 

o encaminhamento aos Órgãos de Controle, além do acompanhamento do Processo na análise até o 

julgamento final, apresentando justificativas e documentos necessários que possam subsidiar a 

decisão e o julgamento das Prestações de Contas; 

V - Registro de lançamentos contábeis, incluindo receitas e despesas de forma suplementar, 

na orientação, conferência e demais instruções de modo a garantir a execução de acordo com as 

Normas e Legislações vigentes. 

VI - Geração de demonstrativo, bem como a análise e orientação ao Presidente e Agentes 

Públicos, principalmente nas medidas a serem tomadas, conforme os resultados apresentados. 

 

2.4 Deverá orientar os servidores dos departamentos de contabilidade, finanças, administração e de 

pessoal para processamento da contabilidade, folha de pagamento, execução do orçamento, 

compreendendo as fases da despesa pública de: empenho, liquidação, pagamento, incorporação 

patrimonial, processamento do movimento bancário e outros, de forma a garantir o fiel 

cumprimento das obrigações do Presidente; 

 

2.5 Deverá executar e acompanhar os serviços contábeis da Câmara Municipal de Rio Verde Goiás, 

de forma suplementar, verificando o cumprimento do bom o padrão de qualidade, permanecendo o 

acompanhamento por parte da empresa contratada para dar orientação técnica, por meio de: 



 
 

 

a) Prestadores de serviços da empresa contratada à disposição da Câmara Municipal de Rio 

Verde Goiás; 

b) Visitas técnicas regulares do contador responsável; 

c) Atendimentos e visitas emergenciais, sempre que for necessário; 

d) Atendimento de servidores da Câmara Municipal de Rio Verde Goiás e seus servidores na 

sede da empresa contratada, para orientações técnicas específicas, produção de trabalhos especiais, 

orientações, treinamentos e consultorias; 

e) Resposta de consultas por telefone, diretas e por meio dos sistemas de comunicação 

disponíveis, como: e-mail e telefone; 

f) Elaboração de justificativas, defesas e recursos junto a processos administrativos de 

prestações de contas de governo, de gestão, além de tomada de contas especiais oriundos do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCMGO. 

 

2.6 De forma específica a empresa deverá prestar assessoria e consultoria aos funcionários da 

Câmara para elaboração de demonstrativos exigidos pelos órgãos de controle, nas áreas de 

competência contábil, como também executá-los; 

 

2.7 Atuará na elaboração de Balancetes dos Sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem 

como organização da documentação de despesa, decretos e demais demonstrativos que comprovam 

a exatidão do fechamento mensal da contabilidade, necessários à geração das demonstrações e dos 

relatórios fiscais e encaminhamento na modalidade que especificar o TCMGO. 

 

2.8 A empresa deverá prestar orientação técnica para o gestor e servidores da Câmara Municipal de 

Rio Verde Goiás, oferecendo informações às Leis Suplementares e Especiais  vigentes; orientação 

para recolhimento de contribuições previdenciárias aos regimes de previdência (RGPS) e Regime 

Próprio de Previdência; orientação para a correta retenção de tributos na fonte, quando do 



 
 

 

pagamento de despesas aos credores; orientação geral para adoção de critérios e procedimentos para 

registros da arrecadação de receitas e realização de despesas, consoante legislação vigente. 

 

2.9 Orientar e Assessorar o Presidente e Agentes Públicos quanto à regular aplicação dos Recursos 

com Fonte específica, no acompanhamento da Execução destes recursos, otimizando e visando a 

correta aplicação; 

 

2.10 Deverá ainda realizar o acompanhamento durante a inspeção dos técnicos e auditores do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, para prestar informações e orientar a equipe 

de Controle Interno e seus entes para atendimento adequado ao Controle Externo, de acordo com as 

disposições legais vigentes. 

 

2.11 Prestar orientação na preparação da documentação que integra a prestação de contas anual  da 

Câmara Municipal de Rio Verde Goiás, consoante legislação específica e instruída com relatórios 

de gestão e outros instrumentos necessários, consoante Resoluções do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás, assessorando a Controladoria Geral, na documentação bem como 

no arquivamento e publicação no Portal de Transparência, bem como orientar e acompanhar o 

arquivamento dos documentos públicos contábeis, financeiros, orçamentários e financeiros. 

 

2.12 A assessoria e o acompanhamento, refere-se ainda ao processo de acompanhamento da 

execução orçamentária, quanto ao aspecto da legalidade, limites constitucionais e orientações 

quanto a ações necessárias de maneira a subsidiar os Gestores quanto a tomada de Decisões, 

relacionadas ao Planejamento e a execução Orçamentária. 

 

2.13 Orientar para elaboração de projetos de lei relacionados com as áreas financeiras e 

administrativas, quando necessário, bem como prestar orientação para gerenciamento orçamentário, 

incluindo abertura de créditos adicionais, de acordo com a legislação aplicável. 



 
 

 

2.14 Os serviços prestados abrangerão todas as obrigações da Entidade Contratante, sob os aspectos 

necessários ao bom cumprimento das prestações de contas e execuções junto aos Órgão de 

Controle, sendo a Contratada a responsável total perante os serviços contratados, respondendo e 

responsabilizando juntamente com o Presidente. 

 

3. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

3.1 O valor máximo admitido mensal e anual para a Câmara Municipal de Rio Verde Goiás é o que 

consta abaixo, apurado através de média dos valores praticados no mercado. 

Unidade Gestora Valor Mensal Qtde Valor 

Câmara Municipal de Rio Verde R$ 16.500,00 12 R$ 198.000,00 

Câmara Municipal de Rio Verde R$ 16.500,00 1 R$ 16.500,00 

Câmara Municipal de Rio Verde 

  

Total R$ 214.500,00 

 

3.2 Sendo 12 parcelas mensais de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) e 1 parcela de R$ 

16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) referente entrega das contas de gestão do Poder 

Legislativo, perfazendo um total de R$ 214.500,00 (duzentos e quatorze mil e quinhentos reais). 

 

3.3 Os valores dos serviços deverão ser fixos e cotados em moeda nacional, observado o valor 

máximo admitido neste termo de referência. 

 

3.4 O pagamento dos serviços prestados será realizado mensalmente. 

 

4. QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 



 
 

 

4.1 A empresa contratada deverá apresentar 01 (um) atestado, emitido por entidade de direito 

público ou privado, comprovando que a empresa executou serviços compatíveis com o objeto do 

presente. 

 

4.2 O atestado a que se refere o subitem anterior deverá conter, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) quais serviços fornecidos e em qual período; 

b) clara identificação do emitente, visando realização de possíveis diligências; 

c) manifestação quanto a qualidade e/ou satisfação dos serviços fornecidos; 

d) Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC, com 

validade para a data da contratação; 

e) Comprovação da empresa contratada que possui em seu quadro permanente ou societário, 

na data prevista para entrega da proposta, de pessoal devidamente registrado qualificado e 

regularizado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e; 

f) Para comprovar que o profissional acima mencionado pertence ao quadro permanente da 

empresa contratada, no caso de não ser sócio da mesma, deverá ser apresentada: Cópia da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social - CTPS e Cópia do Livro de Registro de Funcionários 

devidamente autenticados ou Contrato de Prestação de Serviços, com firmas das partes devidamente 

reconhecidas por cartório competente. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 01.01.01.031.6042.2191.3.1.90.34 – OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES 

DE CONTRATOS DE TERCERIZAÇÃO. 

 

6. DA METODOLOGIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 Os serviços supõem atuação conforme especificado abaixo: 



 
 

 

a) Assessoria ostensiva, presencial e consultoria em contabilidade pública, gestão financeira, 

pessoal e tesouraria: 

• No registro contábil e prestação de contas dos atos e fatos que tenham repercussão no 

patrimônio da Câmara Municipal de Rio Verde Goiás; 

• No registro contábil dos atos e fatos que mediata e imediatamente possam vir a afetar o 

patrimônio da Câmara Municipal de Rio Verde Goiás, por meio do sistema de compensação; 

• Na conciliação das contas contábeis, especialmente das contas bancárias, dívida flutuante, 

devedores diversos, dívida fundada; 

• No encerramento diário dos recebimentos e pagamentos; 

• No encerramento mensal e anual dos balancetes; 

• No acompanhamento da despesa total com pessoal, dívida consolidada líquida e operações 

de crédito; 

• No arquivamento da documentação contábil, conforme Instruções Normativas do Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado de Goiás; 

• No acompanhamento das obrigações legais a serem cumpridas pelo Presidente 

• Nas prestações de contas junto ao Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás; 

 

b) Gestão nos procedimentos contábeis: 

• Exame preventivo, por amostragem, em documentos da execução orçamentária e financeira 

(Notas de Empenho e Comprovantes); 

• Exame preventivo, por amostragem, nas prestações de contas ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás e demais órgãos fiscalizadores. 

 

c) Assessoria ostensiva e acompanhamento de processos junto ao TCM/GO: 

• Entende-se por assessoria ostensiva a presença de técnico ou equipe técnica da empresa 

contratada sempre que for solicitada a sua presença nas áreas mencionadas neste Termo de 

Referência, com o objetivo de oferecer apoio na análise e elaboração de relatórios técnicos, 



 
 

 

balancetes, demonstrativos, normas e legislações, arquivo de documentos, análise do fluxo de 

informações, rotinas, procedimentos e prestações de contas, proporcionando a capacitação e o 

aperfeiçoamento constante dos servidores da Contabilidade e seus entes por meio da transferência 

de conhecimento técnico especializado. 

• Elaboração de justificativas, defesas e recursos junto a processos administrativos de 

prestações de contas de governo e de gestão, além de tomadas de contas especiais oriundos do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCMGO. 

 

7. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

7.1 A prestação de deverá iniciar-se no prazo máximo de 10 dias, contados a partir da emissão da 

Ordem de Serviços. 

 

7.2 Os serviços serão prestados mediante assessoria presencial na sede da Câmara Municipal de Rio 

Verde Goiás e por meio de consultoria na sede da empresa, sempre que se fizer necessário.  

 

7.3 Os serviços deverão ser prestados necessariamente por equipe técnica da empresa, composta de 

profissional(is) devidamente registrado(s) e regularizado(s) no Conselho Regional de Contabilidade 

- CRC, ou em outro órgão devidamente reconhecido pela entidade competente, que comprove a 

qualificação suficiente para execução dos serviços especializados. 

 

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

8.1 Os serviços serão recebidos: 

a) Provisoriamente. A partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do termo de referência e da proposta, no período máximo de 02 dias úteis, 

contados da data do recebimento do objeto pelo Secretário da pasta, ou servidor expressamente 

designado para tal finalidade. 



 
 

 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no 

termo de referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 dias do 

recebimento provisório. 

 

8.2 A Câmara Municipal de Rio Verde Goiás rejeitará, no todo ou em parte, a entrega do serviço em 

desacordo com as especificações técnicas exigidas. 

 

9. FORMA DE PAGAMENTO 

9.1 O pagamento será feito por TED (transferência eletrônica disponível) ou por boleto, a critério da 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias após apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, 

correspondente a entrega dos serviços executados, que será atestada pelo Secretário de cada pasta 

ou servidor expressamente designado; 

 

9.2 A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de 

fornecedores da Câmara para verificação da situação da contratada em relação às condições de 

habilitação e qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e 

juntado aos autos do processo. 

 

9.3 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão 

devolvidos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a contratante por quaisquer 

encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der 

por culpa da contratada. 

 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1 Formalizando o contrato, a vigência do mesmo será de 04/01/2023 até 31/12/2023, podendo 

ser prorrogado nos termos da Lei nº. 8666/93. 

 



 
 

 

 

10.2 No caso de prorrogação contratual, o valor poderá sofrer reajuste conforme o INPC – IBGE, 

devendo ser solicitado pela CONTRATADA após 12 (doze) meses, contados da apresentação do 

orçamento ou proposta. 

 

10.3 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas na Lei 8.666/93. 

 

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 A gestão financeira e a fiscalização do cumprimento do contrato serão exercidas pelo gestor da 

pasta, ou servidor expressamente designado que atuará como gestor de contratos, a quem competirá 

dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência a Câmara 

Municipal. 

 

11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Câmara Municipal ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

11.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como no nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente as providências cabíveis. 

  

12. DAS OBRIGAÇÕES 



 
 

 

 

12.1 DA CONTRATADA 

12.1.1 Executar os serviços nas condições estipuladas, no prazo e local indicados pela 

Câmara Municipal de Rio Verde Goiás em estrita observância das especificações do Termo de 

Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

 

12.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 

12.1.3 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Câmara 

Municipal de Rio Verde Goiás, substituir, reparar, corrigir ou remover, às suas expensas serviços 

com avarias ou defeitos; 

 

12.1.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Câmara Municipal de Rio Verde 

Goiás, inerentes ao objeto contratual; 

 

12.1.5 Comunicar a Câmara Municipal de Rio Verde Goiás, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas que antecede a realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento 

do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

12.1.7 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

 



 
 

 

12.1.8 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer 

outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato; 

 

12.1.9 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor da contratante 

encarregado de acompanhar a execução do contrato prestando todos os esclarecimentos que forem 

solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

 

12.1.10 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços e elaboração dos levantamentos 

citados neste termo, assim como, a observância de normas técnicas e códigos profissionais e 

legislação pertinente; 

 

12.2 DA CONTRATANTE 

12.1.1 Disponibilizar para a CONTRATADA toda a legislação, normas, instruções e 

programas de trabalho de sua competência, com o objetivo de facilitar e orientar a execução dos 

serviços contratados; 

 

12.1.2 Permitir à CONTRATADA acesso a todas as áreas, instalações e equipamentos 

necessários ao cumprimento das tarefas previstas neste termo; 

 

12.1.3 Receber provisoriamente os serviços disponibilizando data, local e horário; 

 

12.1.4 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços fornecidos 

provisoriamente com as especificações constantes na proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivos; 

 



 
 

 

12.1.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através 

de servidor especialmente designado; 

 

12.1.6 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

13. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS 

13.1 DAS PENALIDADES 

13.1.1 Caso a contratada não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por 

qualquer meio, a presente contratação, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta 

cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Câmara Municipal de Rio Verde 

Goiás: 

I. Advertência por escrito; 

II. Multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) ao dia de acordo com a 

gravidade ou prejuízo do atraso, sobre o saldo remanescente do contrato em caso de atraso na 

execução do serviço, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato; 

III. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato caso a CONTRATADA 

não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior reconhecida pela 

Câmara Municipal de Rio Verde Goiás; 

IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com  

a Câmara Municipal por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Rio 

Verde Goiás 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 

o contratado ressarcir a Câmara Municipal de Rio Verde Goiás pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 



 
 

 

13.1.2 As multas referidas neste item poderão ser descontadas no pagamento ou cobradas 

judicialmente. 

 

13.1.3 Aplica-se ainda o previsto na Lei 8.666/93, com observância do disposto na minuta do 

contrato. 

 

Rio Verde Goiás, 04 de janeiro de 2023. 

 

 

GISELE BOZZA ARRUDA 

Presidente CPL 


