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Memorando Nº 002/2021 CMAP  
 

A Ilma. Senhora 
Maria Helena 
 
Departamento de Licitação 
 
                  

                                     Sirvo-me do presente para solicitar a abertura de processo licitatório para 
contratação de Empresa de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil aplicada ao Setor 
Público, atendendo assim a Câmara Municipal de Aurora do Pará, durante o exercício de 2022. 

          Justifica-se a contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria contábil, 
de natureza singular e especializada na área da contabilidade pública Municipal, pois a prestação de 
serviços contínuos técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil  compreende Voltado para 
atender as entidades do setor público na prestação de contas de recursos recebidos pelas entidades 
municipais, assim como na elaboração de projetos e capitação de recursos, Elaboração da Prestação de 
Contas Quadrimestral junto ao TCM, Elaboração das Informações Mensais para entrega junto ao TCM, 
Elaboração e publicação no quadro de aviso da câmara municipal do Balancete financeiro quadrimestral, 
Elaboração e envio ao TCM dos Relatórios de Gestão Fiscal Quadrimestralmente (RGF), Elaboração e 
envio ao SICONFI dos Relatórios de Gestão Fiscal Quadrimestralmente (RGF). 

          Os serviços de assessoria e consultoria contábil revela-se conveniente para atender o interesse 
público municipal, fundamentalmente para orientação e ensinamentos de maior qualificação, que só 
podem ser oferecidos por quem possui comprovada qualificação acadêmica, cuja especialização decorra, 
também, de reconhecida experiência adquirida com desempenho anterior, estudos e outros requisitos 
necessários para confirmar que seu trabalho é essencial e adequado para atender os legítimos interesses 
desta Câmara Municipal.  

Segue anexa documentação.  

 
Atenciosamente, 

 

Aurora do Pará -PA, 03 de janeiro de 2022. 

 
 

_________________________________________________ 
MAGNO RODRIGO PEREIRA MIRANDA 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ  
2021/2022 
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