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CCOOMMIISSSSÃÃOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  

 
LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DE PREÇO 

(Art. 26, p. único, inciso III, Lei 8.666/93) 

 
ASSUNTO: Contratação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil.  
 
Serviços a serem prestados: 
I – Assessoria e consultoria técnica contábeis, orçamentárias, financeiras patrimoniais e operacionais; 

II – Assessoria e consultoria na elaboração de processos de prestação de contas; 

III – Elaboração de relatórios resumidos de execução orçamentária e gestão fiscal; 

IV – Elaboração de relatórios gerenciais, balancetes e balanço geral; 

V – Assessoria e consultoria na relação entre o poder legislativo e órgãos 

regulamentadores/fiscalizadores; 

VI – Pareceres, consultas e orientações contábeis; 

VII – Assessoria e consultoria e acompanhamento dos processos de prestação de contas junto ao 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA; 

VIII – Orientar as Comissões na aprovação/alteração da Lei Orçamentária Anual (LOA), da Lei de 

Diretriz Orçamentária (LDO) e do Plano Plurianual (PPA); 

IX – Atender os prazos e procedimentos estipulados por leis e normas na área de atuação; 

X – Acompanhamento da execução orçamentária. 

 
 Para determinação da retribuição financeira dos serviços de assessoria e consultoria contábil, 
levaram-se em consideração os valores pagos por esta casa nos últimos três exercícios financeiros, 
considerando o valor proposto em conformidade com os anos de 2019, 2020 e 2021. Além da 
experiência profissional, pública, acuada ao longo dos anos de trabalhos já executados. 

Inflação acumulada no ano: 

- 2021 – 10,06% a.a. 

 Após análise do mercado regional, tendo em vista serviços de natureza similar, obtiveram-se 
estes valores de referência conforme contratos em anexo: 

Câmara Municipal de Canaã dos Carajás, exercício 2022: Valor total do contrato foi de R$ 456.000,00 
(quatrocentos e vinte mil reais); 

Câmara Municipal de Xinguara, exercício de 2022: Valor total do contrato foi de R$ 165.000,00 (cento e 
sessenta e cinco mil reais); 

Câmara Municipal de Rio Maria, exercício de 2022: Valor total do contrato foi de R$ 120.000,00 (cento 
e vinte mil reais); 

Câmara Municipal de Bannach, exercício de 2022: Valor total do contrato foi de R$ 84.000,00 
(duzentos e vinte mil reais); 

 Assim, justifica-se o valor global proposto pela empresa RJ CONTABILIDADE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EIRELI de R$ 124.850,00 (Cento e vinte quatro mil e oitocentos e cinqüenta reais), 
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como retribuição dos serviços ora propostos, sendo pago de forma mensal, através de 11 (onze) 
parcelas uniformes de R$ 11.350,00 (Onze mil e trezentos e cinqüenta reais). 

 

Sapucaia (PA), 25 de Fevereiro de 2022. 

 

 

______________________________________ 
Comissão Permanente de Licitação 
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