ATO CONVOCATÓRIO Nº 003/2013
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - SERVIÇO DE CONTABILIDADE
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do
Rio Araguari (ABHA), no uso de suas atribuições legais, considerando a ocorrência de
erro involuntário, CONSOLIDA o Termo de Referência do Ato Convocatório Nº
003/2013 com a presente Retificação.

1.

ALTERAÇÃO

1.1.

Fica alterada a descrição do objeto do presente Ato Convocatório, de que
trata o Item 3 do Termo de Referência, que passa ter a seguinte redação:
3. OBJETO
3.1. O objeto descrito neste Termo de Referência refere-se à
contratação de empresa de contabilidade para o desenvolvimento
de serviços de natureza contábil e fiscal, para apoio nas diversas
atividades da CONTRATANTE, no exercício de suas atribuições
técnico-administrativas junto ao Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Araguari (CBH Araguari), ao Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba (CBH Paranaíba) e ao Comitê da Bacia
Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba (CBH
AMAP), pela movimentação dos recursos financeiros vinculados
aos Planos de Trabalho aprovados pelos referidos Comitês, e de
outros convênios e/ou contratos, através das contas bancárias de
que a CONTRATANTE é signatária, nas seguintes instituições
bancárias:
a) Banco do Brasil S.A: 3 (três) contas-movimento, com
aplicações financeiras; e
b) Cooperativa de Crédito Rural de Araguari Ltda. - Sicoob
Aracredi: 4 (quatro) contas-movimento, com aplicações
financeiras.

1.2.

Fica alterada a descrição da equipe de profissionais requerida, de que
trata o Item 5 do Termo de Referência, que passa ter a seguinte redação:
5. QUALIFICAÇÃO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS
5.1. A empresa a ser contratada deverá estar devidamente
registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Minas
Gerais e ser composta por profissional(is) também registrado(s)
no Conselho de Classe, com experiência nas atividades objeto
deste Termo de Referência.
5.2. O profissional designado para execução dos serviços
contratados na sede da ABHA deverá reunir a seguinte
característica: com formação em Ciências Contábeis, com registro
no Conselho Regional de Contabilidade, preferencialmente com
experiência em contabilidade pública.

2.

OUTRAS DISPOSIÇÕES
2.1.

Ficam inalteradas as demais condições do Ato Convocatório Nº 003/2013
e respectivos anexos.

2.2.

Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação.

Araguari - MG, 05 de junho de 2013.
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