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Em sequência há o delalhamento do 3 CONTÁBÍL EIRELI -
ME, apresentando a missão, campo de atuação, objetivos, a
singularidade da empresa e, por fim, o corpo técnico completo
para a atuação na área da Gestão Pública.
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O objetivo desta proposta direciona-se à apresentação dos serviços prestados pelo 3
CONTABIL EIRELl - ME na atividade de assessoria contábil desenvolvida tanto na
esfera particular, quanto na pública. Oportunamente, apresentaremos os meios que serão
utilizados na prestação satisfatória de um atendimento diferenciado, de modo a
desenvolvermos uma atividade de assessoria coníábil e jurídica voltado para o campo de
licitações, contratos e convénios fundamentada no conceito de parceiria.

II. APRESENTAÇÃO

O 3 CONTABIL EIRELl - ME é uma equipe de profissionais/w// service, direcionada
à prestação de serviços na área pública (Coníábil, Financeira, Jurídica e Económica) de
qualidade.

As empresas que contratam um escritório de Contabilidade Especializada apto a prestar
um completo serviço técnico, em regime de fali service, tem um ganho imediato em
rapidez e cooperação, em razão das várias modalidades técnicas a sua disposição.

A equipe técnica do 3 CONTABIL EIRELl - ME sustentam-se na determinação e
eficácia das prestações profissionais como princípios basilares de suas atividades.

O Escritório tem sua localização em Belém, e presta serviços a clientes (em âmbito
particular e público) não apenas na Capital Paraense, mas também em várias regiões do
interior do Pará, que contribuem para o seu crescimento e solidificação no mercado
jurídico.

III . O ESCRITÓRIO

Os profissionais do 3 CONTÁBI EIRELl - ME encarregam-se da análise e do amparo
em todas as áreas do Contabilidade Pública.

Nosso trabalho se direciona tanto à esfera Pública quanto à Privada. No âmbito privado,
o Escritório utiliza o suporte de um software específico que controla todas as demandas
e que funciona em sistema de rede, objetivando maximizar os resultados, e com isso
potencializar o atendimento aos clientes com uma criteriosa gestão de informação:
ALTERDATA. No âmbito Público, o sistema levará em consideração ao adotado pelo
Ente Federativo: União, Estados ou Municípios contratantes.

Áreas de Atuação

Registramos algumas áreas da nossa intervenção mais cotidiana:

Assessoria contábil nas áreas de auditoria, perícia, planejamento comercial,
fiscal, laborai e administrativa;
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Assessoria técnica contábil na área de licitações e contratos envolvendo
convénios e repasses;

Assessoria Contábil preventiva a Entes da Federação e empresas;

Consulta verbal em horário de expediente;

Consulta online em horário de expediente;

Parecer escrito, pelo suporte jurídico do Escritório.

Acompanhamento a órgão administrativo;

Elaboração de contratos constitutivos ou desconstitutivos de direitos;

Análise de contratos e documentos e elaboração de contratos em geral estatutos
e outros instrumentos;

Intervenção perante a Administração Pública;

Consulta e assessoria preventiva em matéria de direito fiscal;

Metodologia de trabalho e honorários

As questões técnicas que nos são trazidas são criteriosamente analisadas visando
a busca da solução mais adequada no mais curto espaço de tempo.

Por isso é que todos os profissionais possuem rigorosa disciplina em matéria de
cumprimento de agenda, trabalhando sempre em equipe, como forma de aprimorar a
qualidade dos trabalhos e de reduzir as perdas de tempo.

Nossos clientes recebem um atendimento diferenciado com informações atuais,
rigorosas e completas sobre os andamentos dos objetos contratados, através de meios
eletrônicos ou físicos.

Antes de iniciar um procedimento, o escritório analisa a situação apresentada
pelo cliente, faz um diagnóstico e define uma estratégia que será a posteriori
apresentada ao cliente para este tenha uma compreensão ampla do caminho que o
escritório pretende seguir.

Com essa trasparência o 3 CONTÁBIL EIRELI - ME tende a estreitar sua
relação com seu clientes de fornia que todas as questões incidentais o cliente será
comunicado das respectivas implicações.

É imperioso que à confiança seja o elemento intrínseco das relações que o
escritório conquista, e é por esse motivo que tomamos como regra a decisão de solicitar
ao cliente que nos substitua, no momento em que essa confiança seja abalada, por
qualquer razão.
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Informação Contábil/ Económica e Jurídica

Um dos serviços mais importantes que prestamos é o da informação Contábil /
Económica e Jurídica numa ótica preventiva. O meio mais comum e eficaz para isso é o
da conferência pessoal com o cliente.

As novas tecnologias vieram trazer uma importante inovação nesta área, que assume
uma especial importância para clientes que não dispõe de tempo para esse contato
pessoal e é aí que entram os meios de comunicação que nos auxiliam nessa assistência
jurídica preventiva. O uso do correio eletrônico, videoconferência e do whatsapp
modificaram, de uma forma excepcional a prestação de serviços jurídicos na área da
informação.

O nosso escritório utiliza-se de todos os esses meios de comunicação para atender
clientes à distância, nos termos convencionados caso a caso.

IV. PROFISSIONAIS

3 CONTÁBIL EIRELI - ME é composta por profissionais habilitados à um apoio
integral ao cliente, nas mais variadas áreas da Contabiliade e Direito Público. Temos a
percepção que somente com o apoio de profissionais competentes é possível o
acompanhamento otimizado das situações que nos são apresentadas, com vistas à
economia de custos, maximização da eficácia na atuaçao e agilidade nas respostas e
soluções.
O escritório é composto por 06 (seis) profissionais, atuantes nas áreas da Contabilidade
Pública, do Direito Público e da Economia Pública, ou seja, uma equipe interidisciplinar
totalmente articulada com os escopos e fundamentos necessários ao real e efetivo
desenvolvimento das atividades solicitadas.

4.1. NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA
•> Contadora
•̂  Com registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará sob o N.
018.343/O-3
->Pós graduada em DIREITO PÚBLICO COM ÊNFASE DM GESTÃO PÚBLICA
(FACULDADE DAMÁSIO/SP).
•̂  Tem participação em cursos de iniciação em iniciação ao sistema de convénios -
SICONV, pela Escola de Administração Fazendária;
-^ Tem participação no curso de programa de capacitação dos APC's - Lei de acesso à
informação pela Escola de Governo do Estado do Pará;
-^ Tem participação no curso de Prestação de Conta de Convénios pelo Instituto
Serzedello Corrêa.
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CRIST1ANE DOS SANTOS OLIVEIRA
Contadora com Registro no CRC/PA

BÁRBARA ÁDRIA OLIVEIRA FARIAS
Contadora com Registro no CRC/PA
Doutoranda em Administração Pública pela Universidade da Amazónia
Mestra em Administração Pública pela Universidade Municipal São Caetano do Sul
(SP).

N Al R DE JESUS DA SILVA LIMA
Bacharela em Ciências Contábeis

4.2. NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO

FRANCISCO GERALDO MATOS SANTOS
Advogado
Pôs graduando em Direito Administrativo (FACULDADE DAMÁSIO/SP)
Mestrando em Ciência Política / UFPA

\. PROPÓSITO

O objetivo do 3 CONTABIL EIRELI - ME é assessorar contábil e financeiramente o
contratante, com respaldo técnico ne legislação, por isso a importância além dos
contadores, a presença de economista e advogado no corpo técnico do Escritório.

VI.CONTATOS

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA

Responsável técnica do Escritório.

CRC/PA N. 018.343/O-3

Fone: (91) 3238-0110

91 98369-2829

Email: 3.comabuYajhotmail.com

FRANCISCO GERALDO MATOS SANTOS

Advogado OAB-PA 23.276

Mestrando em Ciência Política - UFPA

Pós- Graduação em Processo
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(91)98242-2595

Email: fceratdomatos@hotmail.com

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que com 3 CONTABIL EÍRELI - ME os contratantes poderão iniciar uma
sólida e frutífera relação baseda no emprenho em compreender as necessidades
peculiares de cada um.

Segue resumidamente os pontos relevantes que se procura enfatizar:

» Flexibilidade na apresentação de soluções conforme as necessidades de seus
clientes;

• Utilização de uma equipe de técnicos especializados e competentes.

• Garantia da qualidade do nosso trabalho pelo conjunto de valores intrínsecos e
extrínsecos expostos.

• A seriedade e o comprometimento de um escritório que prima pela confiança,
eficácia e satisfação de seus clientes na prestação de serviços.

Colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para fornecer quaisquer informações adicionais
julgadas necessárias.
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