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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (retificado em 13-01-2022) 

ATO CONVOCATORIO 02/2021/SJD 

 

 

OBS: Altera-se a informação da quantidade de lançamentos/mês, passando e 1.500/mês para 

13.000/mês aproximadamente. 

 

Demais informações permanecem inalteradas. 
 

 

1. OBJETO 

Prestação de serviços por empresa especializada para atender as seguintes áreas de atuação: CONTABIL – 

FISCAL - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA- TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, 

observando: 

 

ÁREA CONTÁBIL  

a) Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as Normas e Princípios 

Contábeis vigentes, em especial relativas ao 3º Setor, atendendo as instruções do Tribunal 

de Contas para Organização Social; 

b) Parametrização do plano de contas por centros de custos/projetos e demais verbas 

contábeis/fiscais e trabalhistas, no sistema financeiro utilizado pelo CONTRATANTE; 

c) Migração dos dados do sistema financeiro utilizado pelo CONTRATANTE, para fins de 

escrituração Contábil/Fiscal/Imposto de Renda Pessoa Jurídica/Trabalhista e 

Previdenciária; 

d) Apuração de Balancete por centro de custo e/ou projeto; 

e) Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados por projeto, quando solicitado 

para fins de prestação de contas ao Tribunal de Contas; 

f) Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados; 

g) Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados ao Conselho Fiscal e 

eventualmente ao Conselho de Administração, por solicitação previa do CONTRATANTE; 

h) Elaboração de guias de recolhimento por centro de custo/projeto; 

i) DCTF/SPED CONTABIL/ECD/ECF escrituração contábil; 

j) Elaboração de relatórios por centro de custo/projetos; 

k) Atendimento a fiscalização; 

ÁREA FISCAL 

 

a) Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, 

estaduais ou municipais; 

b) Escrituração dos registros fiscais, por centro de custo e/ou projeto, necessários e elaboração 

das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos quando exigidos; 

c) EFD-Contribuição; 

d) Emissão e guias de recolhimento; 

e) Elaboração de relatórios por centro de custo/projeto; 

f) Atendimento à fiscalização; 

 

ÁREA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 

a) Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes; 

b) Elaboração e entrega da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos; 

c) Emissão de guias de recolhimento/por centro de custo/projeto; 
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d) Elaboração de relatórios por centro de custo/projeto; 

e) Atendimento à fiscalização; 

 

 

 

 

 

 

ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

 

a) 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 pelo CONTRATANTE; 

b) Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos; 

c) Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados pelo regime CLT, bem como das guias 

de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins, por centro de custo/projeto; 

d) Elaboração e controle da Folha de Pagamento de Autônomos e estagiários, bem como das 

guias de recolhimentos dos eventuais encargos sociais e tributos afins, por centro de 

custo/projeto; 

e) Controle de Programação de férias dos empregados; 

f) Manter profissional especializado exclusivo para atendimento da demanda do Contratante; 

g) Elaboração de folha de adiantamento e de 13. Salário; 

h) Elaboração de folha de férias; 

i) Elaboração de rescisões e férias; 

j) Elaboração de guias de recolhimento/GFIP; 

k) CAGED; 

l) DIRF /RAIS; 

m) Previa de rescisão; 

n) Reprocessamento de folhas de pagamento de dissídios em atraso e respectivas guias de 

recolhimento; 

o) E-social; 

p) Gerar arquivo CNAB/banco; 

q) Elaboração de relatórios por centro de custo/projeto; 

r) Atendimento à fiscalização; 

 

2. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRAZO DE ENVIO DE GUIAS E OUTROS: A CONTRATADA compromete-se a cumprir 

todos os prazos estabelecidos na legislação de regência quanto aos serviços contratados, 

especificando-se, porém, os prazos abaixo: 

 

a) Guiais de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas: a entrega destes documentos à 

CONTRATANTE se fará com antecedência de 05 (cinco) dias do vencimento da 

obrigação; 

b) Folha de pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e demais obrigações 

trabalhistas: o salário mensal é pago todo dia 30 de cada mês. No dia 15 de cada mês, é pago 

o adiantamento salarial. As férias são pagas por solicitação previa da CONTRATANTE. As 

folhas de pagamento e de adiantamento deverão ser encaminhadas ao CONTRATANTE 

com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) hs. Os recibos de férias deverão ser 
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encaminhados conforme programação da CONTRATANTE. Nos casos de antecipação de 

pagamento, de adiantamento e de férias, a CONTRATANTE deverá solicitar com 

antecedência de 5(cinco) dias a respectiva alteração. O relatorio individualizado de provisão 

de férias e de 13. Salário e o resumo geral, deverá ser encaminhado juntamente com a folha 

de pagamento do mês. 

c) Os pagamentos relativos a área trabalhista, tais como: salários, rescisões, férias, 

adiantamento, entre outros, serão gerados por meio de arquivo CNAB do banco informado 

pela CONTRATANTE. 

d) Balancete: a entrega se fará até 20 (vinte) dias úteis do segundo mês subsequente ao período 

a que se referir. 

e) Balanço Anual: o Balanço Patrimonial e Demais Demonstrativos Financeiros deverão ser 

aprovados pelo Conselho Fiscal e Conselho de Administração. As reuniões ocorrem em 

março do ano subsequente ao exercício fiscal encerrado.  

f)  A remessa de documentos entre os CONTRATANTE deverá ser feita sempre sob 

protocolo. Será permitida a comunicação via sistema ou programa disponibilizado pela 

CONTRATADA, com aceite da Contratante, desde que atenda a necessidade da 

CONTRATANTE. 

g) A contratada poderá solicitar alteração na agenda de prazos das entregas que será avaliado 

e previamente autorizada pela CONTRATANTE quando julgar pertinente. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A CONTRATADA desempenhará os serviços contratados, com todo zelo, diligência e 

honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da 

CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, 

ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista e do Conselho Federal de 

Contabilidade. 

b) A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE todas as informações relativas ao 

andamento dos serviços ora contratados. 

c) A CONTRATADA se responsabiliza por todos os atos/omissões de seus prepostos que 

atuarem nos serviços ora contratados, indenizando à CONTRATANTE, em caso de culpa 

ou dolo, mediante comprovação do dano sofrido. 

d) A CONTRATADA assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais 

decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se os 

ocasionados por força maior ou caso fortuito, assim definidos em lei, depois de esgotados 

os procedimentos de defesa administrativa, desde que devidamente comprovada a culpa da 

CONTRATADA. 

e) A CONTRATADA se responsabiliza por todos os documentos a ela entregues pela 

CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços 

pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo 

comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorre por ação ou omissão de seus 

prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso, exceto pela guarda dos arquivos 

digitais das notas fiscais eletrônicas recebidas pela CONTRATANTE, de seu fornecedor e 

pelas notas fiscais eletrônicas emitidas pela CONTRATANTE. 

f) A CONTRATANTE se compromete a enviar um profissional capacitado aos Workshops, 

Treinamentos, Palestras e eventos e atualização, todos relacionados ao objeto contratado, 

realizados pela CONTRATADA, com comunicação previa de agendamento.   

g) Não se estabelece, por força deste instrumento, qualquer vínculo de natureza empregatícia 

ou de responsabilidade, por parte da CONTRATANTE em relação à prestação dos serviços 

pela CONTRATADA ou pelos seus profissionais designados para a realização dos serviços 
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ora contratados, arcando cada qual com todas as obrigações e encargos decorrentes da 

legislação vigente, seja a trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou 

qualquer outra, obrigando-se, assim, ao cumprimento das disposições legais no que se refere 

à remuneração dos profissionais da cada CONTRATANTE e demais obrigações e encargos 

de qualquer natureza. 

h) Certidões negativas: o CONTRATADO é responsável por manter em perfeita ordem as 

informações junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, possibilitando a emissão 

pelo CONTRATANTE das respectivas certidões atualizadas, a qualquer tempo, através das 

respectivas plataformas nos sites oficiais, para as seguintes certidões: FGTS/RECEITA 

FEDERAL/ISS/INSS/ICMS 

i) O atendimento à auditoria externa designada pelo CONTRATANTE será realizado com 

agendamento prévio entre as partes e será objeto de aprovação previa de orçamento, por se 

tratar de serviço extraordinário. O atendimento anual limita-se a quantidade de 20 horas de 

trabalho, devidamente comprovadas através de relatorio de atividade. Havendo necessidade 

de exceder este quantitativo de horas/ano para atendimento da auditoria externo, será objeto 

de aprovação previa de orçamento, por se tratar de serviço extraordinário. 

j) Sendo necessária a reabertura de movimento contábil em consequência de atos falhos ou 

falta de informação previa do CONTRATANTE, sem conhecimento prévio da 

CONTRATADA, será necessária a reabertura de movimento contábil, com aprovação 

previa de orçamento, por se tratar de serviço extraordinário.  

k) Todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto contratado estão computados nos 

preços, não cabendo ao CONTRATADO o direito a qualquer ressarcimento por despesas 

decorrentes de custos não previstos, quer por erro, quer por omissão. Estão inclusos no 

preço ora acordado, todos os impostos, bem como, encargos e despesas necessários ao 

cumprimento do objeto, correndo tais operações, única e exclusivamente, por conta e risco 

do CONTRATADO.  

l) Todos os serviços relativos as áreas contabil/fiscal/imposto de renda/trabalhista e 

previdenciária deverão ser executados na forma de centro de custo/projeto e apresentação 

dos respectivos relatórios.  

m) Serviços extraordinários: Os serviços extraordinários são aqueles desenvolvidos 

eventualmente, não previstos neste termo e deverão ser solicitados antecipadamente pela 

CONTRATANTE. Os valores dos serviços extraordinários ou paracontábeis serão fixos ou 

variáveis cabendo às partes negociá-los antes da execução dos mesmos. Destacamos alguns 

serviços extraordinários: homologações de demissões junto ao Sindicato ou Ministério do 

Trabalho; GFIP de reclamação trabalhista; Emissão de Certidão negativa de débitos, 

falecias e protestos; cópias, autenticações e registros de livros; encadernação de livros se 

houver necessidade; preenchimento de cadastros bancários e para fornecedores; 

apontamento do cartão de ponto; emissão de atas societárias e seus registros; certificação 

digital; atendimento de auditoria; estudos específicos para tomada de decisão junto a órgãos 

públicos, serviços on line de emissão de holerites,  impressão e entrega de hollerites , etc 
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4. VALORES REFERENCIA E PARAMETROS  

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
VALOR 

REFERENCIA/MÊS 
    

AREA CONTABIL 

R$ 6.175,00 

  

  AREA FISCAL   

AREA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA   

  TIPO/FORMA 
CONTRATAÇAO 

QUANT. REFERENCIA VR UNIT 
REFERENCIA 

VR UNIT 
REFERENCIA    
(EXCEDENTE) 

AREA TRABALHISTA E 
PREVIDENCIARIA 

FUNCIONARIO CLT ATÉ 500 FUNC. CLT R$ 41,00 R$ 49,20 

AUTONOMO ATÉ  50 AUTONOMOS R$ 27,00 R$ 32,40 
 ESTAGIARIO ATÉ 60 ESTAGIARIO R$ 21,75 R$ 26,10 

 
 
 

DADOS DA EMPRESA/ PARAMETROS  

FORMA DE CONSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO 3º SETOR 

CONTRATO DE GESTÃO COM 
ORGAO PUBLICO/ 
RECEBIMENTO DE 
SUBVENÇÕES DE ORGÃO 
PUBLICOS 

SIM 

QUANTIDADE DE 
COLABORADORES /MÊS -CLT 

450 APROX. VARIAVEL MÊS A MÊS 

QUANT ESTAGIARIOS /MÊS 60 APROX. VARIAVEL MÊS A MÊS 

QUANT AUTONOMOS - 
VARIAVEL 

50 APROX VARIAVEL MÊS A MÊS 

TEM FUNCIONARIO PCD SIM VARIAVEL MÊS A MÊS 

TEM MENOR APRENDIZ SIM VARIAVEL MÊS A MÊS 

ADMINISTRAÇÃO DE 
CONVENCÕES TRABALHISTAS 
DIFERENTES  

04 CONVENÇOES TRABALHISTAS ATUALMENTE 

QUANT LANÇAMENTOS MÊS 13.000/mês aproximadamente 

QUANT NOTA FISCAL MÊS- 
ENTRADA/SAIDA/SERVIÇO 

70 APROX 

APURAÇÃO DOS IMPOSTOS REGIME COMPETENCIA 

MÉDIA FATURAMENTO/ MÊS R$2.000.000,00 

REPASSE ORGAOS PUBLICOS/LEI 
INCENTIVOS FISCAIA/DOAÇÕES/ 
PRESTAÇÃO 
SERVIÇOS/PATROCINIOS/CAPTAÇÃO 
RECURSOS/OUTROS) 

 

 

 


