
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
COMISSÃO PERMANNETE DE LICITAÇÃO 

 

 

Rua rio vermelho

 Considerando que a

PÚBLICA – EIRELI dispõe em seu quadro técnico 

área de contabilidade aplicada ao setor público

administração necessita de 

aplicada ao setor público, inerente á gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial

intuito de atender os padrões do Direito Financeiro e das normas e princípios geralmente aceitos da 

Contabilidade Pública no Brasil, compreendendo as atividades e Serviços Exclusivos de 

Contabilidade, a saber: - Asse

Elaboração dos Balancetes mensais, consolidados quadrimestrais; Elaboração dos Relatórios da 

Lei de Responsabilidade Fiscal; Elaboração de processos de Prestação de Contas documental; 

Geração dos Arquivos Magnéticos 

Administrativas e contábeis das Prestações de Contas Anuais junto ao TCM

Orientação sobre procedimentos contábeis e administrativos; Elaboração de

de cálculo de duodécimo a ser transferido para Câmara Municipal

meramente contábil. 

 

Considerando que a prestação de ser

Carajas, e fundos municipais com assessoramento 

 

A proposta apresentado pela empresa 

GESTÃO PÚBLICA – EIRELI

municípios do Estado do Pará, conforme levantamento realizado através d

em outros municípios para prestação de serviços similares ao objeto desta solicitação.

 

________________________________

 
___________________________________
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COMISSÃO PERMANNETE DE LICITAÇÃO – CPL 

 
  

 
rio vermelho nº01 – Centro – km 100, CEP: 68524-000 – Eldorado do Carajás/PA

JUSTIFICATIVA DO VALOR 

 

Considerando que a empresa EXCOM CONSULTORIA EXPECIALI

em seu quadro técnico profissional de notória qualificaç

contabilidade aplicada ao setor público, com notória atuação na área pública

necessita de assessoria e consultoria contábil especializados em contabilidade 

inerente á gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial

padrões do Direito Financeiro e das normas e princípios geralmente aceitos da 

Contabilidade Pública no Brasil, compreendendo as atividades e Serviços Exclusivos de 

Assessoria em contabilidade Orçamentária, Financeira e Patrimonial; 

Elaboração dos Balancetes mensais, consolidados quadrimestrais; Elaboração dos Relatórios da 

Lei de Responsabilidade Fiscal; Elaboração de processos de Prestação de Contas documental; 

ção dos Arquivos Magnéticos exigíveis pelos órgãos de fiscalização; - Elaboração das Defesas 

Administrativas e contábeis das Prestações de Contas Anuais junto ao TCM

Orientação sobre procedimentos contábeis e administrativos; Elaboração de

de cálculo de duodécimo a ser transferido para Câmara Municipal, dentre outros serviços de cunho 

Considerando que a prestação de serviços atendera a Prefeitura Municipal de Eldorado do 

e fundos municipais com assessoramento contínuo. 

apresentado pela empresa EXCOM CONSULTORIA EXPECIALI

EIRELI é vantajosa, estando dentro da média de preços praticados em 

municípios do Estado do Pará, conforme levantamento realizado através de contratos celebrados 

em outros municípios para prestação de serviços similares ao objeto desta solicitação.

 
________________________________ 

IARA BRAGA MIRANDA 
Prefeita Municipal 

 

___________________________________ 
Aldenir Pereira Aires 

Secretário Municipal de Saúde 
 
 

 
CPL  

Eldorado do Carajás/PA 

EXCOM CONSULTORIA EXPECIALIZADA EM GESTÃO 

de notória qualificação técnica na 

na área pública, e esta 

assessoria e consultoria contábil especializados em contabilidade 

inerente á gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial no 

padrões do Direito Financeiro e das normas e princípios geralmente aceitos da 

Contabilidade Pública no Brasil, compreendendo as atividades e Serviços Exclusivos de 

contabilidade Orçamentária, Financeira e Patrimonial; - 

Elaboração dos Balancetes mensais, consolidados quadrimestrais; Elaboração dos Relatórios da 

Lei de Responsabilidade Fiscal; Elaboração de processos de Prestação de Contas documental; - 

Elaboração das Defesas 

Administrativas e contábeis das Prestações de Contas Anuais junto ao TCM-PA, TCE-PA, TCU; 

Orientação sobre procedimentos contábeis e administrativos; Elaboração de planilhas e memórias 

, dentre outros serviços de cunho 

viços atendera a Prefeitura Municipal de Eldorado do 

EXCOM CONSULTORIA EXPECIALIZADA EM 

sa, estando dentro da média de preços praticados em 

e contratos celebrados 

em outros municípios para prestação de serviços similares ao objeto desta solicitação. 
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______________________________________

Secretário Municipal de Assistência e Promoção Social

 

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO– SEMAD 

  

 

 
______________________________________

Dinaqueile Barros da Silva Oliveira 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 

____________________________ 
Francisca Neto da Rocha Santos 

Secretário Municipal de Assistência e Promoção Social
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Secretário Municipal de Assistência e Promoção Social 
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