TERMOS DE REFERÊNCIA: SELEÇÃO DE EMPRESAS DE CONTABILIDADE
Global Communities Brasil é uma organização internacional de assistência humanitária
e de desenvolvimento. Global Communities tem o conhecimento e a expertise em
desenvolver projetos de investimento comunitário trabalhando com as comunidades
para criar mudanças positivas e duradouras. Atualmente está executando o Programa
Semeando o Futuro, onde busca através desta publicação contratar uma empresa para
a prestação de serviços de contabilidade.
INFORMAÇÃO DO EDITAL
1. Introdução
Global Communities é uma organização internacional em atividades de associações de
defesa de direitos sociais. Nossa missão é criar mudanças positivas, duradouras,
lideradas pela comunidade que melhorem as vidas e os meios de subsistência de
pessoas em situação de vulnerabilidade no mundo todo. Fundada em 1952, Global
Communities atende 20 milhões de pessoas a cada ano, capacitando-as para que
melhorem suas próprias vidas e meios de subsistência para que tenham um futuro
melhor. Somos uma Organização politicamente neutra, sem fins lucrativos, com sede
principal nos EUA. Temos trabalhado em mais de 80 países no mundo e atualmente
estamos em 25 países.
2. Global Communities Brasil
Global Communities abriu portas no Brasil no segundo semestre de 2014.
Estabelecemos uma associação civil brasileira para efetuar um programa de
desenvolvimento comunitário em parceria com a Fundação John Deere. GCB tem o
escritório localizado na cidade de Campinas, São Paulo e conta com uma equipe de 10
pessoas. Estimamos uma movimentação de aproximadamente dois milhões de reais de
recursos no ano 2018. Nosso sistema financeiro, contábil, administrativo e de
aquisições se baseia no manual financeiro-contábil da sede principal, localizado em
Silver Spring, MD, USA.
3. Produto Requerido
Prestação de Serviço de Contabilidade: escrituração contábil, emissão de guia de
impostos, processamento da folha de pagamento, admissão e demissão de funcionários,
entrega de obrigações acessórias (RAIS, DIRF e demais pertinentes à empresa), emissão
de certidões negativas de débito, alterações contratuais e qualquer outra atividade que
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se faça necessária para a empresa estar atuando de acordo com as normas e
regulamentos vigentes.
4. Lugar e Início dos Serviços
Nosso escritório está localizado na Avenida Antonio Artioli, 570, Swiss Park Office, Bloco
Locarno, Sala 102. Município de Campinas/SP. O contrato de prestação de serviço
iniciará em 01 de janeiro de 2019 sem data determinada para encerramento.
5. Pré-requisitos
1) É necessário ter no mínimo 10 anos de experiência em prestação de serviço de
contabilidade;
2) Apresentação de número de CNPJ e certidões negativas (após entrevista);
6. Instruções para Entrega de Proposta
A. A proposta técnica deverá conter, no mínimo:
- Descrição dos serviços prestados
- Descrição de equipe de trabalho e qualificações
- Evidencia de que a empresa tem prestado serviço de contabilidade com sucesso
para outras empresa
B. A proposta econômica deverá descrever os custos mensais e qualquer outro custo
relacionado a referida prestação de serviço.
C. As propostas técnicas e econômicas deverão ser entregues até as 17h do dia
23/11/2018, no seguinte endereço eletrônico infobrasil@globalcommunities.org
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