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MEMORANDO 2021/172.09. – SEMAD/PMC 
 
 

Ao Excelentíssimo 
JOSÉ RIBAMAR SOUSA DA SILVA 
Prefeito Municipal 

      
 

Senhor Prefeito, 
 

Vimos através deste, solicitar abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa 
prestadora de serviço de consultoria e assessoria técnica para acompanhamento e controle de prestação de 
contas de convênios/contratos de repasses na Plataforma + Brasil e regulação do CAUC. 

 
Objetivo: contração para prestação de serviços pertinentes ao acompanhamento e regularização do 

CAUC – Cadastro Único de Convênios, acompanhamento e revisão dos parcelamentos fazendários, 
previdenciários, negociação de débitos, acompanhamento e expedição de CND, consultoria na legalização 
juntos aos órgãos estaduais e federais, assim como acompanhamento dos sistemas: SEFIP, RAIS, DIRF e 
Plataforma + Brasil, além do planejamento fiscal, no intuito de promover a manutenção da regularidade do 
município. 

 
Justificativa: a Prefeitura Municipal de Chaves através da Secretaria Municipal de Finanças, bem 

como os Fundos Municipais vem justificar a presente contração devido a necessidade dos supracitados quanto 
ao recebimento de recursos das mais diversas esferas do governo. Para que ocorra de forma eficiente existe o 
cuidado de forma preventiva quanto a regularidade cadastral do CAUC – Cadastro Único de Convênios. 

 
Considerando o fato de que dessa forma o município estará apto ao recebimento dos recursos, assim 

como a firmação de novos convênios, desde a captação e execução, até a prestação de contas junto aos órgãos 
cedentes ou agentes financeiros. 

 
Mediante os fatos apresentados faz-se necessária a contração de assessoria e consultoria técnica para 

acompanhamento do CAUC e na gestão dos convênios firmados pelo Município de Chaves.  
 

Nestes Termos aguarda Providências. 
Chaves, 27 de julho de 2021. 

 
AUGUSTO HENRIQUE PIRIS NUNES 

Secretaria Municipal de Administração 
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