
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo de compra nº 002/2011 
Dispensa 

 
 
 

I Fundamentação legal 
Lei nº 8.666/93, art. 24, inciso II, o Decreto Estadual n° 43.605/2003 e/ ou procedimentos análogos facultados 

pela legislação vigente. 

II Objeto 
Contratação de pessoa jurídica privada para prestação dos seguintes serviços contábeis:  
ÁREA CONTÁBIL:  

 Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;  

 Apuração de balancetes;  

 Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados.    
ÁREA FISCAL:  

 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou 
municipais;  

 Escrituração dos registros fiscais, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, entrega dos informativos que 
compõem as obrigações principal e acessórias, bem como a elaboração das guias de recolhimento dos 
tributos devidos;  

 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos 
de fiscalização tributária.    

ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA:  

 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;  

 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;  

 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos 
de fiscalização.    

ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:  

 Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles 
atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela 
CONTRATANTE;  

 Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos;  

 Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados e de Pró-Labore, bem como das guias de 
recolhimento dos encargos sociais e tributos afins;  

 Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais procedimentos de 
fiscalização. 
 

III Sigilo 
Toda informação disponibilizada pela contratante deverá permanecer em sigilo e só poderá ser utilizada para 

os fins previstos no contrato. 



 

IV Forma de pagamento 
Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de comprovante fiscal, em 12 parcelas iguais. 

 
V Vigência 
O Contrato com duração 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

meio de Termo Aditivo 

nos casos e formas previstos no Convênio nº 2101010400311. 

 

VI Condições para contratação 
1. Documentação: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

2. Proposta, redigida em português de forma clara, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras ou 

entrelinhas. 

3. Aceitabilidade do preço - os recursos para realização dos serviços a serem contratados constam no 

Convênio nº 2101010400311 celebrado entre a OSCIP FUNDAÇÃO MATUTU e o INSTITUTO ESTADUAL DE 

FLORESTAS e estão definidos em um montante máximo de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

 
XII – Anexos 
Faz parte deste termo, como anexos, minuta do contrato e termo de dispensa. 
 

Aiuruoca, 28 de dezembro de 2011. 

 

GUILHERME DE MELO FRANÇA 
PRESIDENTE 


