
GAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. dâs Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 
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DATA: 13/01/2014 
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CÂMARA MÜNiCiPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001 -42 

Av. das Paimeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

Memo. n0 01/2014 

Da: Secretária da Câmara 
Para: Presidente da Câmara 

Senhor Presidente, 

Serrano do Maranhão, 02 de janeiro de 2014. 
yíJH!
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INTERESSADO _ 

jose rwÈ̂mar Rocha Ramos 
Servidor 

Como V. Excia é sabedor a câmara municipal possui um contador no seu quadro 
de pessoal, porém temos serviços especializados a serem executados que são bastante 
complexos, requerendo a contratação de uma assessoria contábil especializada, para tanto 
solicitamos sua autorização para contratação desse serviço para o Exercício de 2014. 

Atenciosamente 

Irtfva 
i /Mia î que! R^a Tavares xãqiie! 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

ANEXO À SOLiCiTAÇÃO 

ESPECiFiCAÇÔES DO OBJETO 

> w 

A presente licitação objetiva a Contratação de Assessoria Contábil para executar o seguinte: 

1. Abertura e encerramento de escritas contábeis; 

2. Eiaboração de balancetes financeiros, demonstrativos de receita e despesa orçamentária, 
razão e diário apresentados por contas ou grupo de contas, de forma analítica e sintética; 

3. Integração de balanços, inclusive consolidações: 

4. Conciliações de contas bancárias; 

5. Assistência ao setor financeiro da Câmara Municipal, para uma boa execução de suas 
tarefas; 

6. Planificação das contas, com descrição das suas funções e do funcionamento dos serviços 
contábeis; 

7. Levantamento e eiaboração do balanço geral, incluindo-se todos os anexos exigidos pela 
Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
eiaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal, e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público -
NBCASP. 

8. Elaboração dos Relatórios de acordo com as instruções Normativas do TCE/MA. 
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CÂMARÂ MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

PESQUISA DE PREÇOS 
EMPRESA/PROFISSIONAL: 
Otílio Francisco de Sales Fonseca - Contador CRC/MA n0 8.961 

CNPJ/ CPF: 
225.977.783-02 

ENDEREÇO; 
Endereço: Av. Colares Moreira, n° 10, Ed. Multiempresariai, Renascença 
LOCAL E DATA DA PESQUISA: 
São Luís - Ma em 02/01/2014 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. VALUK K$ 

UNIT. TOTAL 

1 
Serviços de assessoria contábil 
especializada pelo período de 12 meses 
para a Câmara de Serrano do 
Maranhão 

1 12 3.600,00 43.200,00 

EMPRESA/PROFISSIONAL: 
Ana Ruth Siqueira Campos CRC/MA n0 5.622 

CNPJ/ CPF: 
179.714.113-91 

ENDEREÇO: 
Av. Jerônimo de Albuquerque, n0 03, sala 205 - Vinhais 
LOCAL E DATA DA PESQUISA: 
São L U Í S - M a em 02/01/2014 

ITEM | | Í « Í I Í | | | Í | W Í Í i Í Í ^ ^ UNID QUANT. VALOR R$ 
UNIT. TOTAL 

A 1 

Serviços de assessoria contábil 
especializada pelo período de 12 meses 
para a Câmara de Serrano do 
Maranhão 

1 12 3.800,00 45.600,00 

EMPRESA/PROFISSIONAL: 
Maria do Socorro P. Mendes da Silva CRC/MA n0 10464/0-4 

CNPJ/CPF: 
489.170.873-53 

ENDEREÇO: 
Av. Lourenço Vieira da Silva, 98 01 andar, sala 03 - São Cristovão - São Luis-Ma. 
LOCAL E DATA DA PESQUISA: 
São Luis-Ma em 02/01/2014 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. VALOR RS 

UNIT. TOTAL 

1 
Serviços de assessoria contábil 
especializada pelo período de 12 meses 
para a Câmara de Serrano do 
Maranhão 

1 12 3.500,00 42.000,00 

Média de orecos 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. VALOR R$ 

1 f !"r UIMi \ . t •yrs.-r A ! 1 W i rtL. 

«i i 
Serviços de assessoria contábil 
especialiZãdã p€í0 psnodc ds 11 
meses para a Câmara de Serrano do 
Maranhão 

1 
1 1 

12 3.633,33 43.600,00 
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GAMARA MUNiCiPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
GNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

GABINETE DO PRESIDENTE 

Autorizo a contração de Assessoria Contábil conforme solicitado 
para Câmara Municipal de Serrano do Maranhão cumpridas as formalidades legais. 

Encaminha-se ao setor contábil para informação de saldo e 
dotação orçamentária e posteriormente à Comissão Permanente de Licitação para 
as providências de estilo. 

Serrano do Maranhão - MA, em 02 de janeiro de 2014. 

Francisco Xavier da Silva 
Presidente 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

MEMO N0. 01/2014 

PROCESSO ADMINISTRATIVO; 01/2014. 
Serrano do Maranhão (MA), 03 de janeiro de 2014 

Da: Secretaria da Câmara Municipal de Serrano do Maranhão 
Para: Departamento de Contabilidade 

Senhor Contador, 

Favor, informar saído e dotação orçamentária disponível para contratação de 

Assessoria Contábil; 

Ana Raquel 
Chefe de Gai 

ires 

Informo que há saldo e dotação orçamentária para a contratação solicitada na 
seguinte rubrica: 

01.131.0011.2002.0000- Execução das Atividades Legislativas 
3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consultoria 

rnniTn̂ fífrrTTnr-i 
Contador ORO/MA 009193/0-7 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

Portaria n0 03/2014 - GPCSM 

O Presidente da Câmara Municipal de Serrano do 
Maranhão , no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 51 da Lei n0 

8.666/93 e suas ulteriores alterações, 

RESOLVE: 

A r t I o - NOMEAR os servidores abaixo relacionados 
para constituírem a Comissão Permanente de Licitação - CPL da Câmara 
Municipal de Serrano do Maranhão para o Exercido de 2014, com as funções que 
seguem: 

a) Francileny Farias Mandu - Presidente; 
b) Ana Cristina Carvalho Pereira - Secretária; 
c) José Ribamar Rocha Ramos- Membro; 

publicação. 
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 

Câmara Municipal de Serrano do Maranhão (MA), 02 
de janeiro de 2014. 

Francisco Xavier da Silva 
Presidente 
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CÂMARA MUNÍCIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

AUTUAÇAO DE PROCESSO 

Aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze. Autuo este 
processo Administrativo que deu origem ao presente processo licitatório nas 
condições abaixo, juntando o editai específico. 

DA LICITAÇÃO 

- Modalidade: Convite n0 01/2014 
- N0 do Processo Administrativo: 01/2014 
- Tipo: MENOR PREÇO 
- Requisitante: Secretaria da Câmara 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

Descrição: Contratação de Assessoria Contábii para a Câmara Municipal para o 
Exercício de 2014. 

ESTIMATIVA DO VALOR 

R$ 43.600,00 (quarenta e três mil e seiscentos reais). 

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS 

- As despesas para atender ao objeto deste Convite ocorrerão por conta de dotação 
própria do orçamento de 2014 na seguinte rubrica; 

01.131.0011.2002.0000- Execução das Atividades Legislativas 
3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consultoria 
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CÂMARA MUNiCiPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Paimeiras, s/n centro Serrano do Maraniião 

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

Processo Liciíatório n0. 01/2014 
MODALIDADE ; CARTA CONVITE n.o.01/2014 
TIPO : Menor Preço Global 

A Câmara Municipal de Serrano do Maranhão/Ma, através da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público para o conhecimento de quantos possam 
interessar, que realizará licitação na modalidade acima definida, destinada a selecionar a proposta 
mais vantajosa para a prestação de serviços de assessoria contábil para o exercício de 2014, 
conforme anexo 1. 

A presente licitação é regida pela Lei Federa! de n0. 8.666/93 
e suas alterações, pelas disposições constantes deste Edital e seus Anexos 

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRELIMINARES 

1.1 - As propostas serão apresentadas em dois envelopes, fechados, endereçados como a seguir, e 
apresentados no Setor de Licitações da Câmara Municipal de Serrano do Maranhão /MA: 

Endereço: 
À Comissão Permanente de Licitações (CPL) da 
Câmara Municipal de Serrano do Maranhão MA 
Av. das Palmeiras, centro 
Serrano do Maranhão /MA 

Licitação Convite número: 001/2014. 

Envelopes: n.0. 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
n.0. 2 - PROPOSTA COMERCIAL 

1.2 - A Comissão Permanente de Licitação receberá as propostas acompanhadas da documentação 
(envelopes separados), referente ao convite supra, até às 10:00 horas do dia 13 de janeiro de 2014, 
na sua sede situada à Av. das Palmeiras, s/n Centro, Serrano do Maranhão MA. É vedada a remessa 
de Propostas ou quaisquer documentos por fax ou e-mail. 

1.2.1 - A abertura do processo licitatório será realizado às 10:00 horas do dia 13 de janeiro de 2014, 
na sala de Licitação, situada no endereço acima indicado. 

1.3 - Quaisquer dúvidas relativas ao presente Edital poderão ser solucionadas, desde que 
apresentadas por escrito ao Presidente da Comissão de Licitação desta Câmara, até o segundo dia 
útil anterior à data de abertura do processo licitatório, no endereço acima. 

1.4 - As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto deste CONVITE, serão 
atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias: 

01.131.0011.2002.0000 - Execução das Atividades Legislativas 
3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consultoria 

1.5 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração/apresentação das propostas a 
esta licitação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 

2.1 - É objeto da presente licitação a contratação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria 
e Consultoria Contábil, conforme anexo I, para o Exercício de 2014. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Paimeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

CLÁUSULA TERCEIRA - HABILITAÇÃO 

3.1 - No envelope número 1 - HABILITAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos, em uma única 
via: 

3.1.1- PROVA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA 
PESSOA JURÍDICA 
a)registro comercial, no caso de empresa individual; 
b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. 

3.1.2 - PROVA DE REGULARIDADE FISCAL: 

a)Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
b)Declaração do iidtante confirmando que não emprega menor nas situações proibidas pelo Inciso 
XXXIII, do artigo 7o da Constituição Federal. 
c)Certidão negativa de débitos trabalhistas 

3.1.3 - PROVA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA 
PESSOA FÍSICA 
a) Cópia da Carteira Profissional do CRC; 
b) Comprovante de endereço; 

3.2 - Só serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, ou, quando não 
declarada sua validade pelo emitente, expedido há no máximo trinta dias da data limite prevista para a 
entrega das propostas desta licitação. 

3.3 - Os documentos de Habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo 
de cópia, desde que autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, 
consoante ao disposto no "caput" do artigo 32 da lei 8.666/93. 

3.4 - Não serão consideradas propostas apresentadas por consórcios ou grupos de firmas. 

3.5 - A falta de qualquer documento, ou sua apresentação em desacordo com o presente edital, 
implicará na não habilitação da licitante. 

3.5 - No caso de não habilitação, os envelopes n0. 2, de Proposta comercial das licitantes não 
habilitadas, serão devolvidos sem abrir, mediante recibo, após término do processo licitatório. 

3.7 - Todos os documentos listados nesta cláusula deverão ser apresentados sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, motivos para sua rejeição pela CPL. 

3.8 - Não poderão participar desta licitação empresas que se enquadrem em qualquer das situações 
abaixo; 
a) tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federai, estadual ou municipal; 
b estejam em regime de concordata ou falência; 
c) empresas cujos dirigentes, sócios, acionistas, responsáveis técnicos, representantes legais, 
detentores de mais de 5% de seu capital social sejam funcionários públicos municipais. 

3.9 - Deverá ser apresentado pelo licitante vencedor Certidão de Regularidade junto ao Conselho 
Regional de Contabilidade quando da contratação. 
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CAMARA MUNiCiPAL DE SERRANO DO MARANHAO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS 

4.1 - O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, sessenta dias a contar da data de sua 
entrega. 

CLÁUSULA QUINTA - DO CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÕES NAS REUNIÕES. 

5.1 - Para manifestação nas reuniões, assinaturas em atas e demais documentos, a empresa 
participante deverá se fazer representar por pessoa devidamente credenciada através de documento 
hábil, assinado por representante legal da empresa Identificado como tal e acompanhado de cópia de 
documento do credenciado. 

5.2 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo 1! deste edital, que 
segue apenso ao presente. 

5.3 - O credenciamento deverá conferir ao credenciado amplos poderes, inclusive para renúncia do 
direito de recorrer. 

5.4 - O documento de credenciamento será retido pela Comissão de Licitação e juntado ao processo 
licitatório. 

5.5 - O procedimento de credenciamento obedecerá como a seguir; 
a) iniciada a sessão e antes da abertura de documentos, a Comissão de Licitação procederá ao 
credenciamento dos representantes dos licitantes; 
b) será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos necessários 
à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante do licitante; 
c) as pessoas interessadas não credenciadas poderão acompanhar as sessões de abertura dos 
envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos, 

CLÁUSULA SEXTA - PROPOSTA COMERCIAL 

6,1 - A Proposta Comercial será apresentada no ENVELOPE n.0. 2 . contendo os seguintes 
documentos em uma única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, motivos de sua rejeição pela 
CPL; 

6.1.1 - Proposta de preço, em papel timbrado da Proponente ou pelo modelo apresentado pela 
Câmara Municipal (Anexo 1), rubricada por seu representante legal, datada do dia de sua entrega na 
Câmara e conterão a descrição detalhada do bem ofertado e demais Informações conforme disposto 
no Anexo I deste Edital e o seguinte; 
a) modalidade e número da licitação; 
b) especificação clara, completa e detalhada do serviço ofertado; 

v>oi a a 5.2 - Havendo divergência entre a expressão numérica e a por extenso do preço, prevale 
segunda. 

6.3 - O preço proposto deverá absorver e exaurir a totalidade de despesas tais como; dispêndios 
resultantes de impostos, taxas, fretes, e demais encargos, devendo o valor ser expresso também por 
extenso, mas não limitadas a estas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

7,1 - No dia, hora e local fixados na cláusula primeira, proceder-se-á a abertura dos envelopes em 
reunião pública e na presença das Licitantes que se interessarem com seus representantes legais 
(apenas um por licitante) ou devidamente credenciados na forma do disposto na cláusula quinta deste 
edital e seu julgamento terá início de acordo com a seguinte rotina; 
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GAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001 -42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

7.1.1 - O não comparecimento da Licitante {com representante credenciado) ao ato, implicará na sua 
tácita concordância com as decisões tomadas; 

7.1.2 - Abertura dos ENVELOPES N.0. 1 - HABILITAÇÃO, com a rubrica pela CPL e pelos licitantes 
credenciados em todos os documentos deles constantes; 

7.1.3 - Análise dos documentos de Habilitação; 
7.1.4 - Serão julgados inabilitados os interessados que deixarem de atender as exigências de 
habilitação contidas nos subitens 3.1 a 3.8, ou cujos documentos estejam com prazos de validade 
expirados; 

7.1.5 - Não será causa de inabilitação a mera Irregularidade forma! que não afete o conteúdo, a 
idoneidade do documento ou não impeça seu entendimento; 

7.1.6 - No caso de inabilitação de todos os interessados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo 
de 03 (três) dias úteis para apresentação de novos documentos, conforme disposto no artigo 48, 
parágrafo único da Lei n0. 8.666/93, com a redação da Lei n0. 8.883/94; 

7.1.7 - A inabilitação neste convite significa a não abertura e o não conhecimento da proposta: 

7.1.8 - Prociamação, pela CPL, das Licitantes habilitadas e das não habilitadas; 

7.1.9 - Os representantes das empresas proponentes devidamente credenciados na forma do 
disposto na cláusula quinta deste edital, poderão, antes da abertura dos envelopes n0. 2 - Propostas 
Comerciais, recorrer da decisão referente à habilitação mediante simples protesto que será reduzido a 
termo, hipótese em que a CPL adiará os trabalhos e concederá à recorrente os prazos legais para 
apresentação de razões por escrito, assinando idêntico prazo para os demais impugnarem o recurso. 
Neste caso, os envelopes n0. 2 serão rubricados pela CPL e pelos Licitantes credenciados, e será 
marcada nova sessão para a continuidade da licitação, observados os preceitos legais: 

7.1.10 - Não havendo manifestação de licitantes quanto à apresentação de recursos, a CPL deverá 
registrar este fato em documento assinado por TODOS os licitantes; 

7.1.11 - Assinado o documento previsto em 7.1.10, ou decididos ou recursos apresentados como em 
7.1.9, a licitação terá seu prosseguimento com a abertura dos ENVELOPES N0. 2; 

7.1.12 - A CPL verificará se as propostas atendem às condições previstas neste Edital e seus Anexos, 
desclassificando as que não satisfizerem às exigências no todo ou em parte; 

7.1.13 - Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Contiverem quaisquer limitações, reservas ou condições em desacordo com o presente edital e/ou 
seus anexos; 
b) Contiverem qualquer oferta de vantagens não previstas neste edital; 
o) Forem apresentadas de maneira incompleta; 
d) Contiverem preços excessivos e/ou manifestamente inexequíveis; 
e) Apresentem preços e/ou vantagens baseados nas ofertas das demais Licitantes. 

7.2 - Não serão aceitos preços superiores aos praticados no mercado para bem de mesma marca, 
aferidos conforme pesquisa realizada por esta Câmara. 

7.2.1 - considerar-se-á preço excessivo aquele superior a 15% (quinze por cento) ao preço médio de 
mercado, apurado conforme pesquisa realizada pela Câmara. 

7.3 - Considerar-se-á preço manifestamente inexequlvel o que apresente valor zero, simbólico, 
irrisório ou incompatível com os preços de mercado apurados na forma prevista neste item. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

7.4 - A CPL poderá solicitar esclarecimentos compiementares ou fazer consultas para garantir o 
perfeito entendimento dos documentos apresentados, porém nenhum documento constante dos 
envelopes 1 e/ou 2, que deveria constar originalmente da proposta, poderá ser modificado ou 
substituído, após sua entrega à CPL. 

CLÁUSULA OITAVA - JULGAMENTO 

8.1 - As propostas que forem consideradas HABILITADAS serão ordenadas e classificadas em ordem 
crescente, sendo classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o MENOR PREÇO 
GLOBAL do objeto da presente licitação. 

8.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação será decidida por sorteio a ser 
procedido pela CPL em ato público. 

8.3 - À CPL compete consignar em ata a síntese de todos os fatos ocorridos e pronunciados durante o 
transcorrer da licitação, submetendo todo o procedimento à homologação da autoridade competente. 

8.4 - Das decisões da CPL e da homologação desta Licitação caberá recurso nos prazos e condições 
estabelecidos na legislação pertinente. 

8.5 - Ao Município se reserva o direito de, por despacho fundamentado da autoridade competente; 
a) REVOGAR a presente licitação, em razão de interesse público; 
b) ANULAR, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso; 
c) HOMOLOGAR a licitação, sem prejuízo da superveniente redução ou acréscimo legal das 
atividades a serem contratadas, com o que a licitante vencedora desde já concorda. 

CLÁUSULA NONA - ADESÃO 

9.1 - Após encerrada a reunião de abertura do processo licitatório, independente de declaração 
expressa, é vedado ao licitante retirar sua proposta, implicando na aceitação integrai e irretratável dos 
termos do editai, seus anexos e instruções, bem como na observância dos regulamentos 
administrativos e das normas técnicas, gerais ou especiais, aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RECURSOS 

10.1 - Em todas as fases da presente Licitação caberá recurso das decisões tomadas, dirigido à 
Autoridade Competente nos prazos e prescrições legais. 

10.2 - Decairá do direito de impugnar os termos parciais ou totais do presente Edital quem não o fizer 
de acordo com o artigo 41, §§ 1o. e 2o., da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PAGAMENTOS 

11.1 - O Licitante Contratado apresentará nota fiscal/fatura do objeto da presente licitação, que deverá 
ser recebida pelos setores competentes da Câmara. 

1 1 . 2 - 0 pagamento devido ao Licitante Contratado será efetuado pela Câmara após o recebimento 
da documentação, sempre após o dia 20 de cada mês, quando se der o repasse ao Legislativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENAUDADES 

12.1 - O Licitante vencedor deverá assinar o instrumento hábil de adjudicação com a Câmara no dia e 
hora designados por convocação escrita, sob pena de ser sua proposta considerada deserta e 
caracterizando o descumprimento total da obrigação, sujeitando-a às penalidades previstas em lei e 
no presente Edital, bem como à indenização dos custos decorrentes da realização de nova licitação. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

1 2 . 2 - 0 Licitante vencedor que deixar de cumprir quaisquer das obrigações assumidas ficará sujeito 
às seguintes penalidades: 
a) multa a ser aplicada pelo nSo cumprimento dos prazos fixados nas Ordens de Serviços, 
correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor contratual por dia de atraso; 
b) suspensão do direito de licitar com a Câmara por prazo legal a ser fixado por seu Titular. 

12.3 - Não poderão assinar contrato com a Câmara, empresas que, tendo outros contratos em vigor 
com a mesma, estiverem inadimplentes com qualquer cláusula contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - Os Licitantes estão obrigados a examinar cuidadosamente todos os documentos constantes do 
presente Edital, não sendo válida qualquer alegação de desconhecimento ou de ignorância dos 
mesmos. 

13.2 - Fica reservado ao Poder Legislativo o direito de anular ou revogar esta licitação em qualquer 
fase, total ou parcialmente, sem que caiba aos Licitantes nenhum tipo de indenização. 

Câmara Municipal de Serrano do Maranhão MA, 06 de Janeiro de 2014 

Presidente BajCPL 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 
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Processo Licitatório no.001/2014 

CARTA CONVITE N.o.001/2014 

ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

A presente licitação objetiva a Contratação de Assessoria Contábil para executar o seguinte: 

9. Abertura e encerramento de escritas contábeis; 

10. Elaboração de balancetes financeiros, demonstrativos de receita e despesa orçamentária, 
razão e diário apresentados por contas ou grupo de contas, de forma analítica e sintética; 

11. Integração de balanços, inclusive consolidações; 

12. ConciHações de contas bancárias; 

13. Assistência ao setor financeiro da Câmara Municipal, para uma boa execução de suas 
tarefas; 

14. Planificação das contas, com descrição das suas funções e do funcionamento dos serviços 
contábeis; 

15. Levantamento e elaboração do balanço geral, incluindo-se todos os anexos exigidos pela 
Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal, e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público -
NBCASP. 

16. Elaboração dos Relatórios de acordo com as instruções Normativas do TCE/MA. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

Processo Licitatório n0. 01/2014 

CARTA CONVITE N.0. 01/2014 

ANEXO II 

PROPOSTA 

- ( y i r íH 

Empresa/Pessoa Física: CNPJ/CPF: 

Endereço: Inscrição Estadual/CRC: 

Cidade: Estado (UF) 

OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria Contábil 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 
01 Contratação de consultoria e assessoria 

especializada, para o prazo de 12 meses, objetivando 
a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria 
Contábil, à Câmara Municipal de Serrano do 
Maranhão. 

Local: Câmara Municipal de Serrano do Maranhão - vide 
endereço acima. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Prazo: 12 (doze) meses 

Foima de Pagamento: Mensalmente, contra 
apresentação de Nota Fiscal/recibo 

Local e Data de de 2014. 

Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n cenlro Serrano do Maranhão 

CARTA CONVITE N.o.001/2014 

Processo Licitatório na.001/2014 
ANEXO lil 

DECLARACÃO DE RECEBIMENTO DE CONVITE 

Peto presente, DECLARO, que recebi o convite no.001/2014, que será aberta 

no dia 13/01/2014, às 10;00 horas, na sala de Licitação da Câmara Municipal de Serrano do 

Maranhão/Ma, a qual participarei levando os documentos necessários à habilitação e proposta, ciente 

de todos os termos. 

Local e Data , / /2014. 

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa 
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CÂMARA MUNICIPAL OE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

CARTA CONVITE N.o.001/2014 

Processo Licitatório no.001/2014 
ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N0 /2014 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL QUE FAZEM 
ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO E 

COMO MELHOR 
ABAIXO SE DECLARA. 

Pelo presente Contrato de Prestação de Assessoria Contábil que fazem entre si, de um lado a Câmara 
Municipal de SERRANO DO MARANHÃO, com sede à Av. das Palmeiras, s/n, centro, na cidade de 
SERRANO DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ (MF) n.0 01.731.335/0001-42, 
doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato peto Presidente Sr. Francisco Xavier 
da Silva no final assinado e de outro lado CPF/CNPJ n0 

ato à (k^avante CONTRATADO, 
no finai assinado, em confomiidade com o que preceitua a Lei Federal n.0 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, sujeitando-se os contratantes às normas e cláusulas e condições a seguir pactuadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 O presente contrato tem por ot^to a Contratação de consultoria e assessoria especializada, para 
o prazo de 12 meses, objetivando a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, à 
Câmara Municipal de Serrano òo Maranhão, cuja especificação encontra-se no anexo único deste 
instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 
2.1 O presente contrato torna-se á efetivo a partir de sua data de assinatura e vigorará até 31 de 
dezembro de 2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
3.1 Colocar à disposição do CONTRATADO toda a documentação necessária para a perfeita 
execução da contabilidade da Câmara Municipal. 

3.2 Fornecer, sempre que for necessário, e quando for solicitado pelo CONTRATADO, infomiações 
adicionais pertinentes á Contabilidade da Câmara. 

3.3 Efetuar o pagamento na fonma conwndonada na Cláusula Quinta, desde que preenchidas as 
fomialidades previstas na Cláusula quarta. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS RESPONSABILID^S E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1 Executar a contat>iiidade dentro dos padrões e normas rontábeís e emitir relatórios dentro dos 
prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

4.2 Não assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio a sua orientação, 
supervisão e fiscalização. 

4.3 Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento dos serviços, mediante relatório mensal, 
sobretudo quando se registrarem ocorrências extraordinárias. 

4.4 GuardéH' sigilo sobre infomiações e documentos fornecidos pelo CONTRATANTE, em decorrência 
dos serviços objeto do presente rontrato, adotando medklas internas de segurança. 

4.5 Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilrt^ão e qualificação engidas na Lei de Licitações. 

4.6 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimo e supressões até o limite fixado no § 1o, 
do art. 65, da Lei n.0 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO. DA FORMA DE PAGAMENTO. DOS CRÉDITOS 
ORÇAMENTÁRIOS E DO REAJUSTE 

5.1 O CONTRATANTE pagará à (X)NTRATADA pela execução dos serviços objeto deste contrato, a 
quantia mensal de R$ {. ) e o Vétor Totzí de R$ 
( )anual, incidindo sobre esses valores os descontos e retenções legais. 

5.2 As despesas decon^ntes do presente contrato, conerâo por conta da corre^ondente dotação 
orçamentária do CONTRATANTE na seguinte rubrica orçamentária; 

01.131.0011.2002.0000 - Execução das Atividades Legislativas 
3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consuitoria 

E no exercício seguinte, á conta da dotação orçamentária prevista para entender dispêndio da mesma 
natureza, caso o contrato seja pronrogado, dependendo da necessidade de sua continuidade, 

5.3 Os valores inicialmente contratados serão reé^ustados em comum acordo pelas partes. 

5.5 Enquanto divulgados os Índices (Xjrre^ondentBs ao mês (to reé̂ ustamento, o cálculo poderá ser 
feito de acordo com o últifiio indroe conheado, cabendo, quando publicados os índices definitivos a 
correção dos cálculos, sendo obrigatoriamente os definitivos. 

CLÁUSULA SEXTA: DA FONTE DOS RECURSOS 
6.1 As despesas deconreíTtfis da execução dos serviços constarrtes do objeto deste Contrato, serão 
atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias: 

01.131.0011.2002,0000 - Execução das Atividades Legislativas 
3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consultoria 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA LiQUIDACÃO DA DESPESA 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

7.1 O preço convencionado na cláusula quinta será pago após liquidação das despesas, mediante a 
apresentação de recibo discriminativo atestado pelo setor financeiro da Câmara e nota de empenho 
até o quinto dia útil do mês subsequente àquele a que se referir os serviços constantes da cláusula 
primeira. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCfCÃO 

8.1 O presente contrato é rescindí\«i, nas hipóteses constantes dos artigos 78 e 79 da Lei n.0 

8.666/93. 

8.2 A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 
enunciadas na cláusula nona seguinte, ensejará também a rescisão, desde que ocorra quaisquer dos 
motivos enuníierados no art. 78 da Lei n ® 8.666/93. 

8.3 Ainda que rescindido este temio nas hipóteses acima descritas, porém comprovada a entrega dos 
documentos contábeis à CONTRATADA durante sua vigência, e verificada a imperícia, negligência ou 
dolo desta ou de seus prepostos, assumirá a CONTRATADA a exclusiva responsabilidade civil e 
criminal pela inexatidão ou incorreções das infomiações a serem prestadas peto CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA: DAS PENAUDADES 
9.1 Fica a CONTRATADA obrigada ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento), 
calculada sobre o montante a ser pago mensalmente à CONTRATADA, estipulado na cláusula 5.1., 
nos casos de; 

9.1.1 Atraso na execução dos serwços, causando, consequentemente, atraso na 
emissão dos relatórios mensas que de\ffirão ser enviados ao Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão: e 
9.1.2 Inexecução total ou parcial da contabilidade, justificada ou não. 
9.1.3 Exdui-se deste caso, quando for constado a não entrega dos documentos 
contábeis à contratada em tempo hábil. 

9.2 Caso ocorra qualquer uma das situações descritas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2, o CONTRATANTE 
fica desobrigado do pagamento da p^cela mensá conrespondente, independentemente do pagamento 
da multa pela CONTRATADA. 

9.3 A CONTRATADA, por sua inadimplência no cumprinnento do contrato, enquanto durar o vinculo 
contratual, estará sujeita às seguintes sanções; 

9.3.1 Advertência 
9.3.2 Suspensão temporária do direih) de pévüdpar de licitação 
9.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

9.4 Pela inexecução pardal de qualquer dos senhos descritos no anexo parte integrante deste 
contrato, fica estabelecido que o pagamento ficará suspenso ou retido afé que se execute o serviço em 
sua integralidade. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
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Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

9.5 As eventuais multas aplicadas não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, 
portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que 
seus atos ou omissões venham acêffretar, por si ou seus prepostos, nem impedem a declaração de 
rescisão do pacto em apreço. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
10.1 Quaisquer alterações que venhan a ocorrer na execução dos serviços só poderão ser efetuados 
mediante termo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
11.1 Fundamenta-se o presente contrato na proposta ^resentada pela CONTRATADA à Câmara 
Municipal de SERRANO DO MARANHÃO-MA, resultante do Convite 01/2014 consoante a Lei n0 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 
13.1 Fica designado o foro da comarca de CURURUPU, Estado do Maranhão, para dirimir toda e 
qualquer controvérsia oriunda do presente pacto, renunciando, desde já a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de 
acordo entre eles celebrado. 

14.2 E, por estarem justas e acordadas e de comum acordo com as cláusulas e condições aqui 
pactuadas, as partes firmam o presente contrato em 03(trés) vias de igual teor e fonma para um só 
efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

SERRANO 00 MARANHÃO- MA, de de 2014. 

Presidente da Câmara Municipal 
CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1. 
R.G./CIC: 

2. 
R.G./CIC: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

ANEXO - V 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7o DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

CECLARAÇÃO 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

inscrito no CNPJ n0 

por intermédio de seu representante o{a) Sr(a) 
, portador da Carteira de Identidade n0 

e do CPF n0 DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993, acresddo pela Lei n0 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva; emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Local e IData: , de de de 2014. 

(carimbo e assinatura do representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

* Este Modelo deverá ser preenchido em Papel timbrado da empresa. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

CONVITE N." 01/2014 
TIPO: MENOR PREÇO 

PARECER TÉCNICO 

Senhor Presidente, 

Por força da Lei 8.666/93 e posteriores alterações, vieram a este setor 
contábil os autos do Convite n0 01/2014 em destaque para fins de análise e aprovação 
da minuta do seu Edital e anexos. 

A Lei de Licitações, em seu art. 38, parágrafo único, prevê que as 
minutas de editais de licitação e minutas de contratos devem ser previamente 
examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica do Município, senão vejamos: 

"Art. 38-
Parágrafo único - P& minutas de editais de licitação, bem 
como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes 
devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria 
jurídica da ADMINISTRAÇÃO." 

Ocorre que a Câmara Municipal de Luis Domingues ainda não possui Assessoria 
Jurídica, no presente Exercício de 2014, o processo de contratação está em andamento, o 
que justificamos o parecer do Contador nos autos (to processo. 

O parecer ora realizado visa auferir a conformidade do edital e seus anexos com 
as exigências previstas no art. 40 e seguintes da Lei de Licitações. 

De outro passo, deve ser verificado também se a modalidade e o tipo de 
licitação escolhidos pda ADMINISTRAÇÃO estão coerentes com o procedimento aplicado 
pela Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

No caso vertente, após análise do referido Convite e seus anexos, constatamos 
que as exigências da Lei n0 8.666/93 e suas posteriores aiteraçõfô, quanto aos requisitos 
que devem constar do Edital, modalidade e o tipo de licitação estão adequados, o que nos 
leva a opinar pela sua aprovação. 

É o nosso parecer. 

Luis Domingues - MA, em 03 de janeiro de 2014. 

^osta Mendes 
Contador CRC/MA (X)9193/0-7 
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CÂMARA MUNiCiPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

CONVITE N.® 01/2014 
HPO: MENOR PREÇO 

AVtSODE LICITAÇAO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO - MA, torna público, para 

conhecimento dos interessados que estará realizando licitação CONVITE, do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL com objetivo de Contratação de Assessoria e Consultoria 

Contábil para a Câmara Municipal, para o exercício de 2014, o qual será processado e 

julgado em conformidade com a Lef Federal n0. 8.666/93 e alterações posteriores, e 

as condições deste EDITAL à realizar-se às 10:00 hs. do dia 13 de janeiro de 2014. 

A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Câmara, 

situado à Av. das Palmeiras, centro - Serrano do Maranhão - MA no dia, hora e local 

acima em epígrafe, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta, o 

Edital e maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra. 

Serrano do Maranhão - MA, 06 de Janeiro de 2014. 

rráncireny Faríls Mandu 
Presid"ènT5Tra CPL 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

CONVITE N.0 01/2014 
TIPO; MENOR PREÇO 
DATA: 13/01/2014 - 10:00 HORAS 

DECLARAÇÃO DE AFIXAÇAO DE EDITAL 

Declaro para os devidos fins que o Edital de CONVITE N0 

01/2014, foi afixado no quadro de avisos da Câmara Municipal de 
Serrano do Maranhão. 

Serrano do Maranhão - MA, em 06 de janeiro de 2014. 

Ana Cristina Carvalho Pereira 
Secretário da CPL 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maraniião 

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

Processo Licitatório n0.01/2014 
MODALIDADE: CARTA CONVITE n.o.001/2014 
TIPO: Menor Preço Global 

A Câmara Municipal de Serrano do Maranhão/Ma, através da 
Comissão Pemianente de Licitação - CPL, toma púbNco para o conhedmento de quantos possam 
interessar, que realizará licftaçâo na modalidade acima definida, destinada a selecionar a proposta 
mais vantajosa para a prestação de serviços de assessoria contábil para o exercício de 2014, 
conforme anexo i. 

A presente iidtação é regida pela Lei Federal de n0. 8.666/93 
e suas alterações, pelas disposições constantes deste Edital e seus Anexos 

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRELIMINARES 

1.1 - As propostas serão apresentadas em dois envelopes, fechados, endereçados como a seguir, e 
apresentados no Setor de Licitações da Câmara Municipal de Serrano do Maranhão /MA: 

Endereço: 
À Comissão Permanente de Licitações (CPL) da 
Câmara Municipal de Serrano do Maranhão /MA 
Av. das Palmeiras, centro 
Serrano do Maranhão /MA 

Licitação Convite número: 001/2014. 

Envelopes; n.0. 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
n.0. 2 - PROPOSTA COMERCIAL 

1.2 - A Comissão Permanente de Licitação receberá as propostas acompanhadas da documentação 
(envelopes separados), referente ao convite supra, até às 10:00 horas do dia 13 de janeiro de 2014, 
na sua sede situada à Av. das Palmeiras, s/n Centro. Serrano do Maranhão /MA, CEP: 65.269-000. É 
vedada a remessa de Propostas ou quaisquer documentos por fax ou e-mail. 

1.2.1 - A abertura do processo licitatório será realizado às 10:00 horas do dia 13 de janeiro de 2014, 
na sala de Licitação, situada no endereço acima indicado. 

1.3 - Quaisquer dúvidas relativas ao presente Edital poderão ser solucionadas, desde que 
apresentadas por escrito ao Presidente da Comissão de Licitação desta Câmara, até o segundo dia 
útil anterior à data de abertura do processo licitatório, no endereço acima. 

1.4 - As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto deste CONVITE, serão 
atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias; 

01.131.0011.2002.0000 - Execução das Atividades Legislativas 
3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consultoria 

1.5 - Nenhunna indenização será devida aos licitantes pela elaboração/apresentação das propostas a 
esta licitação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 

2.1 - É objeto da presente licitação a contratação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria 
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e Consultoria ContátNl, conforme anexo I. 

CLÁUSULA TERCEIRA - HABILITAÇÃO 

3.1 - No envelope número 1 - HABILITAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos, em uma única 
via; 

3.1.1- PROVA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA 
PESSOA JURÍDICA 
a)registro comerdal, no caso de empresa individual; 
b)ato constitutivo, estatuto ou contrato sodai em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. 

3.1.2 - PROVA DE REGULARIDADE FISCAL: 

a)Prova de regularidade para com a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei. 
b)Declaração do licitante confirmando que não emprega menor nas situações proibidas pelo Inciso 
XXXIII, do artigo 7o da Constituição Federal. 
c)Certidâo negativa de débitos trabalhistas 

3.1.3 - PROVA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA 
PESSOA FÍSICA 
a) Cópia da Carteira Profissional do CRC; 
b) Comprovante de endereço; 

3.2 - Só serão aceitos documentos que expressem sua vaidade, desde que em vigor, ou, quando não 
declarada sua validade pelo emitente, expedido há no máximo trinta dias da data limite prevista para a 
entrega das propostas desta licitação. 

3.3 - Os documentos de Habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo 
de cópia, desde que autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, 
consoante ao disposto no "caput" do artigo 32 da lei 8.666/93. 

3.4 - Não serão consideradas propostas apresentadas por consórcios ou grupos de firmas. 

3.5 - A falta de qualquer documento, ou sua apresentação em desacordo com o presente editai, 
implicará na não habilitação da licitante. 

3.6 - No caso de não habilitação, os envelopes n0. 2, de Proposta comerdal das licitantes não 
habilitadas, serão devolvidos sem abrir, mediante recibo, após término do processo ficitatório. 

3.7 - Todos os documentos listados nesta cláusula deverão ser apresentados sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, motivos para sua rejeição pela CPL. 

3.8 - Não poderão partidpar desta licitação emfM^esas que se enquadrem em qualquer das situações 
abaixo; 
a) tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal; 
c estejam em regime de concordata ou falência; 
c) empresas cujos dirigentes, sócios, acicNiístas, responsáveis técnicos, representantes legais, 
detentores de mais de 5% de seu capital sodal sejam fundonários públicos municipais. 

3.9 - Deverá ser apresentado pelo licitante vencedor Certidão de Regularidade junto ao Conselho 
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Regional de Contabilidade quando da contratação. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS 

4.1 - O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, sessenta dias a contar da data de sua 
entrega. 

CLÁUSULA QUINTA - DO CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÕES NAS REUNIÕES. 

5.1 - Para manifestação nas reuniões, assinaturas em atas e demais documentos, a empresa 
participante deverá se fazer representar por pessoa devidamente credenciada através de documento 
hát3ii, assinado por representante legal da empresa identificado como tal e acompanhado de cópia de 
documento do credendado. 

5.2 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo II deste edital, que 
segue apenso ao presente. 

5 . 3 - 0 credenciamento deverá conferir ao credendado amf>los poderes, inclusive para renúncia do 
direito de recorrer. 

5.4 - O documento de credenciamento será retido pela Comissão de Licitação e juntado ao processo 
licitatório. 

5.5 - O procedimento de credendamento obedecerá como a seguir; 
a) inidada a sessão e antes da abertura de documentos, a Comissão de Licitação procederá ao 
credenciamento dos representantes dos licitantes; 
b) será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos necessários 
à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante do iidtante; 
c) as pessoas interessadas não credenciadas poderão acompanhar as sessões de abertura dos 
envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

CLÁUSULA SEXTA - PROPOSTA COMERCIAL 

6.1 - A Proposta Comerdal será apresentada no ENVELOPE n.0 2 , contendo os seguintes 
documentos em uma única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, motivos de sua rejeição pela 
CPL: 

6.1.1 - Proposta de preço, em papel timbrado da Proponente ou pelo modelo apresentado pela 
Câmara Munidpal (Anexo i), rubricada por seu representante legal, datada do dia de sua entrega na 
Câmara e conterão a descrição detalhada do bem ofertado e demais informações conforme disposto 
no Anexo I deste Edital e o seguinte: 
b) modalidade e número da Iidtação; 
b) especificação clara, completa e detalhada do serviço ofertado; 

6.2 - Havendo divergência entre a expressão numérica e a por extenso do preço, prevalecerá a 
segunda. 

6.3 - O preço proposto deverá absonrer e exaurir a totafidade de despesas tais como: dispêndios 
resultantes de impostos, taxas, fretes, e demais encargos, devendo o valor ser expresso também por 
extenso, mas não limitadas a estas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 - No dia, hora e local fixados na cláusula primeira, proceder-se-á a abertura dos envelopes em 
reunião pública e na presença das Licitantes que se interessarem com seus representantes legais 
(apenas um por licitante) ou devidamente credenciados na forma do disposto na cláusula quinta deste 
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edital e seu julgamento terá início de acordo com a seguinte rotina; 

7.1.1 - O não comparecimento da Licitante (com representante credenciado) ao ato, implicará na sua 
tácita concordância com as decisões tomadas; 

7.1.2 - Abertura dos ENVELOPES N.0. 1 - HABILITAÇÃO, com a rubrica pela CPL e pelos licitantes 
credenciados em todos os documentos deles constantes; 

7.1.3 - Análise dos documentos de HatxStaçâo; 
7.1.4 - Serão julgados inabilitados os interessados que deixarem de atender as exigências de 
habilitação contidas nos subitens 3.1 a 3.8, ou cujos documentos estejam com prazos de validade 
expirados; 

7.1.5 - Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a 
idoneidade do documento ou não impeça seu entendimento; 

7.1.6 - No caso de inabilitação de todos os interessados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo 
de 03 (três) dias úteis para apresentação de novos documentos, conforme disposto no artigo 48, 
parágrafo único da Lei n0. 8.666/93, com a reação da Lei n0.8.883/94; 

7.1.7 - A inabilitação neste convite significa a não abertura e o não conhecimento da proposta; 

7.1.8 - Prociamação, pela CPL, das Licitantes habititactas e das não habiUtadas; 

7.1.9 - Os representantes das empresas proponentes devidamente credenciados na forma do 
disposto na cláusula quinta deste edital, poderão, antes da abertura dos envelopes n0. 2 - Propostas 
Comerciais, recorrer da decisão referente à habilitação mediante simples protesto que será reduzido a 
termo, hipótese em que a CPL adiará os trabalhos e concederá à recorrente os prazos legais para 
apresentação de razões por escrito, assinando idêntico prazo para os demais impugnarem o recurso. 
Neste caso, os envelopes n0. 2 serão rubricados pela CPL e pelos Licitantes credenciados, e será 
marcada nova sessão para a continuidade da licitação, observados os preceitos legais; 

7.1.10 - Não havendo manifestação de licitantes quanto à apresentação de recursos, a CPL deverá 
registrar este fato em documento assinado por TODOS os Scitantes; 

7.1.11 - Assinado o documento previsto em 7.1.10, ou decididos ou recursos apresentados como em 
7.1.9, a licitação terá seu prosseguimento com a abertura dos ENVELOPES N0. 2; 

7.1.12 - A CPL verificará se as propostas atendem ás condições fx^evistas neste Edital e seus Anexos, 
desclassificando as que não satisfizerem às exigências no todo ou em parte; 

7.1.13 - Serão desclassificadas as propostas que; 
a) Contiverem quaisquer limitações, reservas ou condições em desacordo com o presente edital e/ou 
seus anexos; 
b) Contiverem qualquer oferta de vantagens não previstas neste editai; 
c) Forem apresentadas de maneira incompleta; 
d) Contiverem preços excessivos e/ou manifestamente inexequíveis; 
e) Apresentem preços e/ou vantagens baseados nas ofertas das demais Licitantes. 

7.2 - Não serão aceitos preços superiores aos praticados no mercado para bem de mesma marca, 
aferidos conforme pesquisa realizada por esta Câmara. 

7.2.1 - considerar-se-á preço excessivo aquele superior a 15% (quinze por cento) ao preço médio de 
mercado, apurado conforme pesquisa realizada pela Câmara. 

7.3 - Considerar-se-á preço manifestamente inexequível o que apresente valor zero, simbólico. 
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irrisório ou incompatível com os preços de mercado apurados na forma prevista neste item. 

7.4 - A CPL poderá solicitar esclarecimentos compiementares ou fazer consultas para garantir o 
perfeito entendimento dos documentos apresentados, porém nenhum documento constante dos 
envelopes 1 e/ou 2, que deveria constar originalmente da proposta, poderá ser modificado ou 
substituído, após sua entrega à CPL. 

CLÁUSULA OITAVA - JULGAMENTO 

8.1 - As propostas que forem consideradas HABILITADAS serão ordenadas e classificadas em ordem 
crescente, sendo classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o MENOR PREÇO 
GLOBAL do objeto da presente licitação. 

8.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação será decidida por sortdo a ser 
procedido pela CPL em ato público. 

8.3 - À CPL compete consignar em ata a síntese de todos os fatos ocorridos e pronunciados durante o 
transcorrer da licitação, submetendo todo o procedimento à homologação da autoridade competente. 

8.4 - Das decisões da CPL e da homologação deste Licitação caberá recurso nos prazos e condições 
estabelecidos na legislação pertinente. 

8.5 - Ao Município se reserva o direito de, por despacho fundamentado da autoridade competente: 
a) REVOGAR a presente licitação, em razão de interesse público; 
c) ANULAR, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso; 
c) HOMOLOGAR a licitação, sem prejuízo da superveniente redução ou acréscimo legal das 
atividades a serem contratadas, com o que a fidtante vencedora desde já concorda. 

CLÁUSULA NONA - ADESÃO 

9.1 - Após encerrada a reunião de abertura do processo Scrtatório, independente de declaração 
expressa, é vedado ao licitante retirar sua proposta, implicando na aceitação integral e irretratável dos 
termos do edital, seus anexos e instruções, bem como na observância dos regulamentos 
administrativos e das normas técnicas, gerais ou especiais, apücáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RECURSOS 

10.1 - Em todas as fases da presente Licitação caberá recurso das decisões tomadas, dirigido à 
Autoridade Competente nos prazos e prescrições legais. 

10.2 - Decairá do direito de impugnar os termos parciais ou totais do presente Edital quem não o fizer 
de acordo com o artigo 41, §§ Io . e 2o., da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PAGAMENTOS 

11.1 - O Licitante Contratado apresentará nota fiscal/fatura do objeto da presente licitação, que deverá 
ser recebida pelos setores competentes da Câmara. 

11.2 - O pagamento devido ao Lidtante Contratado será efetuado pela Câmara após o recebimento 
da documentação, sempre após o dia 20 de cada mês, quando se der o repasse ao Legislativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES 

12.1 - O Licitante vencedor deverá assinar o instnimento hát)il de adjudicação com a Câmara no dia e 
hora designados por convocação escrita, sob pena de ser sua {^oposta considerada deserta e 
caracterizando o descumprimento total da obrigação, sujeitando-a às penalidades previstas em lei e 
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no presente Edital, bem como à indenização dos custos decorrentes da realização de nova licitação. 

12.2 - O Licitante vencedor que deixar de cumprir quaisquer das obrigações assumidas ficará sujeito 
às seguintes penalidades; 
a) multa a ser aplicada pelo não cumprimento dos prazos fixados nas Ordens de Serviços, 
correspondente a 0,5% (dnco décimos por cento) do valor contratual por dia de atraso; 
b) suspensão do direito de licitar com a Câmara por prazo legal a ser fixado por seu Titular. 

12.3 - Não poderão assinar contrato com a Câmara, empresas que, tendo outros contratos em vigor 
com a mesma, estiverem inadimplentes com qualquer cláusula contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - Os Ucilantes estão obrigados a examinar cuidadosamente todos os documentos constantes do 
presente Edital, não sendo váfida qualquer alegação de desconhecimento ou de ignorância dos 
mesmos. 

13.2 - Fica reservado ao Poder Legislativo o direto de anular ou revogar esta licitação em qualquer 
fase, total ou parcialmente, sem que caiba aos Licitantes nenhum tipo de indenização. 

Câmara Municipal de Serrano do Maranhão /MA, 06 de janeiro de 2014 
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CARTA CONVITE N.o.001/2014 

Processo Licitatório no.001/2014 
ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

A presente Iidtação objetiva a Contratação de Assessoria Contábil para executar o seguinte; 

17. Abertura e encerramento de escritas contábeis; 

18. Elaboração de balancetes financeiros, demonstrativos de receita e despesa orçamentária, 
razão e diário apresentados por contes ou grupo de contas, de forma analítica e sintética; 

19. Integração de balanços, inclusive consolidações; 

20. Conciliações de contes bancarias; 

21. Assistência ao setor financeiro da Câmara Municipal, para uma boa execução de suas 
tarefas; 

22. Planificação das contas, com descrição das suas funções e do funcionamento dos serviços 
contát>eis; 

23. Levantamento e elaboração do balanço geral, incluindo-se todos os anexos exigidos pela 
Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estedos, dos Municípios e 
do Distrito Federal, e as Normas Braaieiras de Contal>ilidade Aplicadas ao Setor Público -
NBCASP. 

24. Elaboração dos Relatórios de acordo com as instruções Normativas do TCE/MA. 
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Processo Licitatório n<>.001/2014 

CARTA CONVITE N.o.001/2014 

ANEXO 

PROPOSTA 

Empresa/Pessoa Física: CNPJ/CPF: 

Endereço: Inscrição Estadual/CRC: 

Cidade: Estado (UF) 

OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria Contábil 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 
01 Contratação de consultoria e acessória especializada, 

para o prazo de 2 meses, objetivando a prestação de 
serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, à 
Câmara Municipal de Serrano do Maranhão 

Local: Câmara Municipal de Serrano do Maranhão - vide 
endereço adma. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Prazo:' 

Forma 
apreser 

2 (doze) meses 

de Pagamento: Mensalmente, contra 
itação de Nota Fiscal/recibo 

Local e Daia de de 2014. 

Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal 
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CARTA CONVITE N.o.001/2014 

Processo Licitatório no.001/2014 
ANEXO III 

DECLARACÃO DE RECEBIMENTO DE CONVITE 

Pelo presente. DECLARO, que recebi o convite no.001/2014, que será aberta 
no dia 13/01/2014, às 10:00 horas, na saia de Licitação da Câmara Municipal de Serrano do 
Maranhão/Ma, a qual participarei levando os documentos necessários à habilitação e proposta, ciente 
de todos os termos. 

Local e Data , / /2014. 

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa - Doe. Identidade 
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CARTA CONVITE N.o.001/2014 

Processo Licitatório n<>.001/2014 
ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N0 /2014 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL QUE FAZEM 
ENTRE 81 A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO E 

COMO MELHOR 
ABAIXO SE DECLARA. 

Pelo presente Contrato de Prestação de Assessoria Contábil que fazem entre si, de uníi lado a Câmara 
Municipal de SERRANO DO MARANHÃO, com sede à Av. das Palmeiras, s/n, centro, na cidade de 
SERRANO DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ (MF) n.0 01.731.335/0001-42, 
doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Presidente Sr. Francisco Xavier 
da Silva no final assinado e de outro lado CPF/CNPJ n0 

, ^ 0 à doravante CONTRATADO, 
no final assinado, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n.0 8,666/93 e suas alterações 
posteriores, sujeitando-se os contratantes às normas e cláusulas e condições a seguir pactuadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.2 O presente contrato tem por objeto a Contratação de consultoria e assessoria especiaSzada, para 
o prazo de 12 meses, objetivando a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, à 
Câmara Municipal de Senrano do Maranhão Assessoria e Consultoria Contábii. cuja especificação 
encontra-se no anexo único deste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 
2.1 O presente contrato torna-se á efetivo a partir de sua data de assinatura e vigorará até 31 de 
dezembro de 2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
3.1 Colocar à disposição do CONTRATADO toda a documentação necessária para a perfeita 
execução da contabilidade da Câmara Municipal. 

3.2 Fornecer, sempre que for necessário, e quando for solicitado pelo CONTRATADO, infomiações 
adicionais pertinentes á Contabilidade da Câmara. 

3.3 Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Quinta, desde que preenchidas as 
fomialidades previstas na Cláusula quarta. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS REa30NSABiUDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1 Executar a contaUlidade dentro dos padrões e ncKmas rontábeis e emitir relatórios dentro dos 
prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 
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4.2 Nâo assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio a sua orientação, 
supervisão e fiscalização. 

4.3 Manter o CONTRATANTE infomiado sobre o andamento dos serviços, mediante relatório mensal, 
sobretudo quando se registrarem ocon-ências extraordinárias. 

4.4 Guardar sigilo sobre infomnações e documentos fomecidos pelo CONTRATANTE, em decon̂ ência 
dos serviços objeto do presente contrato, adotanck) medidas internas de segurança. 

4.5 Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações. 

4.6 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimo e supressões até o limite fixado no § 1°, 
do art. 65, da Lei n.0 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO. DA FORMA DE PAGAMENTO. DOS CRÉDITOS 
ORÇAMENTÁRIOS E DO REAJUSTE 

5.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos sennços objeto deste contrato, a 
quantia mensal de R$ (. ) e o Valor Totá de R$ 
( )anual, incidindo sobre esses valores os descontos e retenções legais. 

5.2 As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta da correspondente dotação 
orçamentária do CONTRATANTE na seguinte rubrica orçamentária: 

01.131.0011.2002.0000 - Execução das Atividades Legislativas 
3.3.90.35.99 - Outros Seiviços de Consultoria 

E no exercício seguinte, á conta da dotação orçamentária prevista para entender dispêndio da mesma 
natureza, caso o contrato seja prorrogado, dependendo da necessidade de sua continuidade. 

5.3 Os valores inicialmente contratados serão re^ustados em comum acordo pelas partes. 

5.5 Enquanto divulgados os índices correspondentes ao mês do reajustamento, o cálculo poderá ser 
feito de acordo com o último indice conhecido, cabendo, quando publicados os índices definitivos a 
correção dos cálculos, sendo obrigatoriamente os definitivos. 

CLÁUSULA SEXTA: DA FONTE DOS RECURSOS 
6.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto deste Contrato, serão 
atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias: 

01.131.0011.2002.0000 - Execução das Atividades Legislativas 
3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consultoria 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA UQUIDACÃO DA DESPESA 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

7.1 O preço convencionado na dáusuia quinta será pago após liquidação das despesas, mediante a 
apresentação de recibo discriminativo atestado pelo setor financeiro da Câmara e nota de empenho 
até o quinto dia útil do mês subsequente àquele a que se referir os serviços constantes da cláusula 
primeira. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESaCÃO 

8.1 O presente contrato é rescindível, nas hipóteses constantes dos artigos 78 e 79 da Lei n,0 

8.666/93. 

8.2 A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 
enunciadas na cláusula nona seguinte, ensejará também a rescisão, desde que ocorra quaisquer dos 
motivos enumerados no art 78 da Lei n.® 8.666/93. 

8.3 Ainda que rescindido este temio nas hipóteses acima descritas, porém comprovada a entrega dos 
documentos contábeis á CONTRATADA durante sua vigência, e verificada a imperícia, negligência ou 
dolo desta ou de seus prepostos, assumirá a C0NTRAT/U3A a exclusiva responsabilidade civil e 
criminal pela inexatidão ou incorreções das informações a serem prestadas pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA: DAS PENAUDADES 
9.1 Fica a CONTRATADA obrigada ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento), 
calculada sobre o montante a ser pago mensalmente à CONTRATADA, estipulado na cláusula 5.1, 
nos casos de: 

9.1.1 Atraso na execução dos servig)s, causando, consequentemente, atraso na 
emissão dos relatórios mensas que deverão ser enviados ao Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão; e 
9.1.2 Inexecução total ou parcial da contabilidade, justificada ou não. 
9.1.3 Exclui-se deste caso, quando for constado a não entrega dos documentos 
contábeis à contratada em tempo hábil. 

9.2 Caso ocorra qualquer uma das situações desoitas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2, o CONTRATANTE 
fica desobrigado do pagamento da parcela mensal correspondente, independentemente do pagamento 
da multa pela CONTRATADA. 

9.3 A CONTRATADA, por sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durar o vínculo 
contratual, estará sujeita às seguintes sanções; 

9.3.1 Advertênda 
9.3.2 Suspensão temporária do direito de participar de licitação 
9.3.3 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

9.4 Pela inexecução pardé̂  de qualquer dos serviços descritos no anexo parte integrante deste 
contrato, fica estatelecido que o pagamento ficará su^enso ou retido até que se execute o serviço em 
sua integralidade. 
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CÂMARA MUNiCiPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Sen'ano do Maranhão 

9.5 As eventuais multas aplicadas não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, 
portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que 
seus atos ou omissões venham acanretar. por si ou seus prepostos, nem impedem a declaração de 
rescisão do pacto em apreço. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
10.1 Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços só poderão ser efetuados 
mediante temio aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
11.1 Fundamenta-se o presente contrato na propor apresentada pela CONTRATADA à Câmara 
Municipal de SERRANO DO MARANHÃO-MA, resultante do Convite 01/2014 consoante a Lei n0 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 
13.1 Fica designado o foro da comarca de CURURUPU, Estado do Maranhão, para dirimir toda e 
qualquer controvérsia oriunda do presente pacto, renunciando, desde já a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de 
acordo entre eles celebrado. 

14.2 E, por estarem justas e acordadas e de comum acordo com as cláusulas e condições aqui 
pactuadas, as partes ürmam o presente contraio em 03(três) vias de igual teor e forma para um só 
efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

SERRANO DO MARANHÃO- MA de de 2014. 

Presidente da Câmara Municipal 
CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS; 
1 
R.G./CIC: 

2 
R.G./CIC: 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

CARTA CONVITE N.o.001/2014 

Processo Licitatório no.001/2014 

ANEXO-V 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7o DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DECLARAÇÃO 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

Inscrito no CNPJ n0 

por intermédio de seu representante o(a) Sr(a) 
portador da Carteira de Identidade n0 

e do CPF n0 , DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n0 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Local e Data: , de de de 2014. 

(carimbo e assinatura do representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Este Modelo deverá ser preenchido em Papel timbrado da empresa. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CONVITE 

Pelo presente, DECLARO, que recebi o convite no.001/2014, que será aberta 
no dia 13/01/2014, às 10:00 horas, na sala de Licitação da Câmara Municipal de Serrano do 
Maranhão/Ma, a qual participarei levando os documentos necessários à hatHlitação e proposta, ciente 
de todos os termos. 

Serrano do Maranhão, em 06 de janeiro de 2014. 

ia Ruth Siqíleü 
ntadora CRCijéÂ n0 5.631 
CPF: 179.714.113-91 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CONVITE 

Pelo presente, DECLARO, que recebi o convite no.001/2014, que será aberta 
no dia 13/01/2014, às 10:00 horas, na sala de Licilação da Câmara Municipal de Serrano do 
Maranhão/Ma, a qual participarei levando os documentos necessários à habilitação e proposta, ciente 
de todos os termos. 

Serrano do Maranhão, em 06 de janeiro de 2014. 

Kartne Soares Costa 
CPF 742.799.803-06 

Contadora CRC-Ma 010313 



CÂMARA MUNiCiPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

f ; 

DECLARAÇÃO DE RECEBiMENTO DE CONVITE 

Pelo presente, DECLARO, que recebi o convite no.001/2014, que será aberta 
no dia 13/01^014, às 10:00 horas, na sala de Licitação da Câmara Municipal de Serrano do 
Maranhão/Ma, a qual participarei levando os documentos necessários à habilitação e proposta, ciente 
de todos os termos. 

Serrano do Maranhão, em 06 de janeiro de 2014. 

n seca 
Contador n0 8.961 

CPF: 225.977.783-04 
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Emissão em 15/11/2013 
Período de 13/10/2013 a 13/11/2013 

llliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiiíliiil 

ANA RUTH SIQUEIRA SANTOS 
TV CEGONHAS O CA 2 LT 3 QU 14 
REF: ATRAS DA BANCA DE REVISTAS DA ROTATORIA OLHO DAGUA 
OLHO DAGUA-SAO LUIS 
65065-100 - MARANHÃO nu 
7200039896 00000 00000000000 10 161113 

Serviços utilizados 

Oi 110 
I MÓVEL (98) 8892-2013 

Alem disso, você... 
realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras 
realizou chamadas para números especiais dé outras operadoras 
utilizou mensagens / internet móvel 

58,98 

31,04 

4,90 
11,00 

Subtotal 

Totaldasuafatura 

105,92 

105,92 

Ana Ruth Siqueira Santos 

CPF: 179.714.113-91 

Número do cliente: 2666420697 

Número da fatura: 484358502 

N0 para débito automático: 400820159916 

Precisa de ajuda? 

M I N H A , , 

www.oixom.br/irJnhaoi 

Aqui você acessa e imprime suas faturas, 

analisa seu consumo, consulta saldos 

e gerencia seus Oi pontos. 

Entenda seu consumo 
o valor da sua fatura nos últimos meses 

Nov 2013 
Out 2013 
Set 2013 
Ago 2013 
Jui 2013 
Jun 2013 

105,92 
244,54 
- 270,65 

79.3 5 
221,04 

86.36 

Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parciat/Totaí 
dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) 
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao 
mês por atraso. Evite despesas desnecessárias. 

CLIENTE 

Ana Ruth Siqueira Santos 

FATURA DE VENCIMENTO VALOR 

NOV/2013 02/12/2013 105,92 
OÉBTTO AUTDFÍ3ÂTIC0 

400820159916 

TNL PCS S.A 
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema 
Rio De Janeiro - RJ CEP:22420010 
CNPJ: 04.164.616/0001-59 
Inscrição Estadual: 77115080 
Inscrição Municipal: 292.003-4 

84620000001-2 05920113266-5 64206970484-8 35850200000-5 

http://www.oixom.br/irJnhaoi
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VALIDA EM TODO O TERRlTORtO N A C I O N A L R&TUBLICA FEDERATIVA DO BHASi t 
DATA DE EXPEOtÇAO S l 0 3 3 8 4 9 6 8 2 0 0 7 - 0 ESTADO DO MARANHAO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA Pi , iBl iCA 
DELEGACIA GERAL DL P O L C i A CiVl l 

INSTITUTO DE IDENTMCACAÜ M A i 9 4 1 , 5 4 ? 4 t í 8 

KAJRINE SOARES COSTA 
FlUAÇAG JOÃO DAMASCENO COS,TA E' ^J^RIA ANTONIA 
SOARES PENHA 

DATA DE NASCIMENTO 

1 4 / 0 7 / 1 9 7 5 SAO IrUIS 
DOe ORIGEM NASC. N.32026 FLS.107 LIV.39A 

RG ̂ TEEIOR 
0<DO00O:i49O€e8 epF 74'27*99803-06 

SAO LUIS-MA 
P-3 ASSINATURA DO TITULAR 

LEI N 0 7 11&DE2Ô/08/83 CARTEIRA DE I D E N T i D A u b 

W/Hv. 

m d 



Bradesco 
. '1 Cartões 

Demonstrativo Mcüisal VÍSA 

iIIiiiIiIiIImiiIIiiIImiiIIiiiIiiIiííÍIiiIiII 
Página 1 de 1 

Data do Vencimento Total da Fatura R$ 

CIC VIIA MARIA SPM PLIT 
KARINE S COSTA 
RUA PROJETADA R E S I D . 
ANGELIM 
6 5 0 6 0 - 6 4 1 SAO L U I S 

52,86 
V I L A G I O DE ANGELN§2 70 BLOCO 03 AP03 

MA 

Vencimento; 25/12/2013 
Postagem: 18/12/2013 

Pagamento Minimo R$ Parcelamento da Fatura R$ 

20,00 Entrada 0,00 
+ O X 0,00 

72 0903 6539 97004 00000073742 3 O 181213 

Data 16/01/2014 '''''''''''''''' ' "" " 

E S COSTA 4551 XXXX XXXX 0779 Dezembro 2013 

* ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior" ao valor totni. o 
cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta 
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor 
pago. Caso faça opção pelo pagamento mínimo desta fatura, 
serfto cobrados encargos contratuais no próximo mes no valor 
de R$ 2.33. 

R0:&unio Defepesâs 

RESUITK» d6 Límíío da Credito _ Limite d« Crédito ^ Limito de Saqiis 5?$ Limíle Disponível | 

em 16 de dezembro de 2013 • 600,00 . 240,00 .. 547,14 

16/12 lOF OPER.CRED ROTATIVO 
16/12 ENCARGOS DE ATRASO 
13/12 ANUIDADE DIFERENCIADA 

TIT 07/12 
16/12 MULTA CONTRATUAL 
Total para KARINE S COSTA 
Total da fatura em Real 

WM 
0,08 
4,82 
14,99 

0,34 

15,33 
52 ,86 

Saldo Anterior 
{-) Pagamento / Créditos 
{•*•) Despesas Locais R$ 
(-•-) Despesas no exterior em R$ 
(=) Total da Fatura R$ 

32,63 
0,00 

20,23 
0,00 

52,86 

Atual Taxas Máximas p/ 
Próximo Período 

8,20% Saques 8.20% 
Encargos de atraso 14,90% 14,90% 
Rotativo 7,10% 7,10% 
Compras Parceladas 4190o/l) - 4,90% 
Multa por atraso 2,00% 2,00% 

+ Custo Efetivo Total (CET) para o rotativo de 142.69% 
ao ano. Válido para o vencimento desta fatura. 

Central de Atendimento a Clientes 
Fone Fácil Bradesco 
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002,0022 
ou OXX + DDD + 4002.0022 
Demais Localidades 0800 570 00 22 
Ouvidoria; 0800 727 99 33 
SAC - Cartões de Crédito Bradesco: 0800 727 99 88 
SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: -0800 722 00 99 
bradéscocartoes.com.br 

Banco Bradesco Cartões S.A. 
CNPJ 59.438.325/0001-01 
Núcleo Cidade de Deus. S/N - Prédio Prata 
4o Andar - Vila Yara CEP 06029-900 - Osasco - SP 

ATENCAO: PAGUE O VALOR EXATO DE ENTRADA INDICADO NO CAMPO 
•PARCELAMENTO DE FATURA' E PARCELE SUA FATURA AUTOMATICAMENTE 
EM ATE 12X. APROVEITE A MENOR TAXA PARA FINANCIAR O PAGAMENTO 
DO SEU CARTAO DE CREDITO. 

PARA COMPRAS NO EXTERIOR SERÃO ACEITAS APENAS AS 
TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MOEDA ESTRANGEIRA. A OPCAO DE 
PAGAMENTO EM REAIS NAO ESTA MAIS DISPONÍVEL. PARA 
MAIS INFORMACOES CONSULTE A CENTRAL DE ATENDIMENTO. 

/-(TCMTC. i/Ap̂NP <; rosTA . NÚMERO DQ CARTÃO: 4551 XXXX XXXX 0779 VALOR PAGO: R$ 
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CEMAR 

Companhia Energética do Maranhão 
âisttíkíA GdíSOS.70ú. Lsrúútgien̂Ctákímd̂f̂  Altos do Calbcv - São ímíí - MA. CBPí 65J}7í-680 \ tose. Bsoíkíai: 12DŜS. 17-3 i am!<̂7Z79B̂W0r-84 

C o m a d e E n e r g i a B í é t r i c a j N o t a F i sca ! | Sér ie Ú n i c a 1831417 
f > ^ á a f a t u r a 01-20131260612251-9 v 

ÍH 

ImÊÊmWÊÊSmmm 
OTILIO FRANCISCO DE SALES FONSECA 
AV NEiVA MOREIRA. O, GRAN PARK PQ PASSAROS T; ARARAS AP 608 
CALHAU - CEP: 65071-383 - SAO LUÍS - MA 
RANI/CN PJ/CPF: 22597778304 

C lass i f i cação : R E S I D E N C I A L N O R M A L - ^TR IFASICO 
T i p o d e Tar i fa ; C O N V E N C Í O N A L 
Fa to r d e Po tênc ia ; 0^88 - - - Tensâo^í íomí i ia f (V) ; 2 2 0 / 3 8 0 

mÊÊÊ^XÍm 
E m i s s ã o 

2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 

Des&rçáo 

Consumo (kWh) 
Sufatota) ÇR$) 

l̂ nçamentose Serviços 
CípMíurrrPub Pref Murric 
Sufatotal (RS) 

Quantídadet Pmçô ^ 

236 0,437881 

V̂or(R$} 

103,34 

103,34 

8.56 

8,56 

A p r e s e n t a ç ã o 

2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 

P r e v i s ã o P r ó x i m a L e i t u r a 

2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 

3 0 5 7 0 2 5 3 1 7 

Leitura Antenor 
3 0 8 6 

28 /11 /2013 

Leitura Atual 
3 3 2 2 

27 /12 /2013 

Quantidade 
de d ias 

2 9 

Constante 
1,00 

iiiiiii 236.0 229.0 203.0 156.0 206.0 185.0 211.0 
DEZ NOV OOT SET AGO JUL JUN 

Disliítnflçao {Cemai) Ene. Setonas Compra i 
43,«1 31 

TRtxjtQs Caícuto (RS) Atíĉota{%) Va{or{RS) 
SCMS 10334 ^ 1Í44»000 14,46 COFiNS 1Í>3,35 6,20682 6.41 PIS 10335 1,34753 1,39 

Mww>dkbml^SockíWiS 

Tributos Soma (R$) 
2.19 22,26 103.34 

KQvm mc. '''(ír" 
MC 

MotaHte MotaTrfm 
Meta Anu: 
Aparado 1 

10,«2 
li 21,25 
ISs 0,00 

3.23 
8.47 

12,95 
0.00 

ff.00 
303 

Conjunto; SAO FRANCISCO EUS0(R$)-.53̂2 Total a pagar: 

CFE5.DCB8.2B4A,B5E1.46EF.36A3.170E.E050 

í̂ifôjteações para a cliente 
DÉBITOS: 11/2013 R$ 109,80 

Até a emissão desta conta não foi identificado o 
pagamento do(s) débito(s} ao lado. O não 
pagamento ate 77/01/2014 implicará na suspensão 
do fornecimento de energia elétrica, de acordo com 
a Resolução 414 da ANEEL, art, 172 e lei 8.987/95, 
Art. 6o § 3o, inclusão no SPC/SERA SA e oiâras 
medidas de cobrança. Aiém do(s} debito(s) citados, 
caso haja sjsfmnsão de energia, a religação será 
condicionada à quitação das outras faturas vencidas 
da unidade consumiaora. 

Caso já tenha efetuado o(s) pagamento^sL favor 
dir ig i r-se a Agência de Atendimento da CEMAR 
mais próxima para regularizar a situação. 

R$ 111,90 

Débitos Anteriores 
Mês/Ano Valor R$ 

Nome UC Loca l/Etapa/Livro/Seq Número da Fatura Referência \ JWencimento Vaior Cobrado <R$) 
111,90 OTILIO FRANCISCO DE SALES FONSECA 41229446 0001/18/011990/1S2 01-20131260612251-9 12/2013 f u 9/01/2014 
Vaior Cobrado <R$) 
111,90 

836700000018 119000130003 001010201315 2606122S1090 

lliilliiilllllíiil 
FATBCEMAR (VI.01) 
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Gr\kl A ( KuPOSTA i AO CONVÍTE N0 01/2014 
DA GAMARA MUNiCiPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 

K K v i H i j o f 

Enr1^ a 1 Ri_>̂  í;a . 
Ano^ 3̂ nno 03 - AP P nnpífrr! 

'-sí:rf ' - 55ríií-i í 
, CfVw MA i i1"' C í GS i 3 i; 

Cidade: L r ' f 
São Luís j MA 

K6SS03 hfS!G3; 
Nome: Kanne Soares Costa 
TAÍATnnA; t 

CPt : 
742.799.803-06 

OBJt I ü; Contrataçãc :=• is--» • i tspec-a Bsessn-.p e Consultoria Contábil 

I T F M VALOR TOTAL 

v.nntrrxTrit .Ru ft.t% i .fín;-», lisu/ns t-? 
p-T/eruisAJa fc/a c .na?o de 12 metes 

U t V ~i( V LJ5 ;̂ A' ) Ci£íf\ A| í 
1 - : 

ScrirxANO LiÍJ !VfMRÀî iriMO-

LOudi; wâiiicárâ i«i c \-r-
f-MRANHÃO „ líírfí^ _ ~ -

VaJidade da P ropo v . i » . m d i a s 

•« i'\ r t̂í-5 i-s rtrs. hJ t̂ nnirrhr̂  r̂ Tf\• /-»/% MtrTs Wt I I ICt VJfX-r S CÍVjC4l I S itM , 5 V I I ÍOCtÍ( n<C<-l ttW, Wl t t t Cl 
apresentação de Nota Fiscal/recibo 

SERRANO DO MARANHAO em 10 de Jãneiro de 2014. 

Karlns Soares Costa 
C P F 7 4 2 J m i m m 
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GAMARA .MLlNlCiP M D!5 SERRANO DO MARANHAO 
A COMISSÃO PERM VNEXTE DE LICITAÇÃO 
REFEREN"1^ CARTA •",í>X-.7TF. 01/2014 

CARTA PROPOSTA 

1 - Piuponente; 

Nome: Aiia M"Th Siqueira Santos 

CRC/MA n0 ò bz2 

Carteira cie loeiuiaaae »•. " t ij»'•uvo-i SSP/fvlA 

Jph iV' ; 1 /y, /14. { í 

Jbndereço: i v l e^touiia v_rv 
A ivict 

I \ j a i-f- KHíio ij-imia - São L i m 

".^1 OO^I 1 c i c i u i i c . o o ^ i y i j v j 

2 - Valor proposto iiara execiíçjíc» dos serviços cie assessoria 
cotitáhil ii-Av.i a CâiFííra Miínícinal de SERRANO DO 
M A K A X H Ã O para o prazo de 12 'doze» ir.esef t 

RS 42.Ü00.UU ((iuaieiiia e dois i i i i l reais), valor mensal de R$ 3.500,00 
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Â CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO-MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONVITE N0 01/2014 
Prezados Senhores, 

Apresento minha proposta de preço, para fins de 
apreciação por essa CPL para a prestação de serviços de Assessoria 
Contábil à Câmara Municipal de SERRANO DO MARANHÃO com 
referencia ao Convite 01/2014. 

PROPOSTA 

Pessoa Física: Otílio Francisco de Safes Fonseca CPF: 
225.977.783-04 

tndereÇü; Mv. >̂ <zíVÒ o io i íu r:à: r-.f rãSSdíOS 
Arara,. Apto 'í-''-c " 
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Contábil 

r ao rs oe .-sser.son a e Consultoria 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

m 

TERMO DE RENUNCIA AO DIREITO DE RECORRER DO 
RESULTADO DA LICITAÇÃO 

Os abaixo assinados, participantes da CARTA CONVITE N.0 01/2014 
-CPL, declaram na forma da Lei 8.666/93 que, de livre espontânea 
vontade, no exclusivo interesse de atender ao princípio da economia 
processual, renunciam ao direito de interpor qualquer recurso relativo ao 
convite. 

Serrano do Maranhão - I^IA, 13 de janeiro de 2014 

OTILIO FRANCISÓ ES FONSECA 

PARTIC I 

ANA RO 

RES COSTA 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

X -
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CARTA CONVITE N.0 01/2014 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS 
E CLASSIFICAÇÃO 

No dia, data, hora e ano acima em epígrafe, na Sede da Câmara Municipal de 
Senrano do l\/laranhão, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação com a finalidade de 
julgar as propostas referentes ao processo em epígrafe, apurando-se o que se segue 
abaixo; 

DEMONSTRATIVO DOS PREÇOS 

Item Valor 
Estimado R$ 

Concorrente 
A 

Concorrente 
B 

Concorrente 
C 

01 43.600,00 40.092,45 42.960,00 42.000,00 

CLASSIFICAI ÇÃO 
Item Valor 

Estimado R$ 
1° 

CLASSIFICADO 
2o 

CLASSIFICADO 
3o 

CLASSIFICADO 

01 63.600,00 Concorrente 
A 

Concorrente 
C 

Concorrente 
B 

• CONCORRENTE A: OTILIO FRANCISCO DE SALES FONSECA 
• CONCORRENTE B: KARINE SOARES COSTA 
• CONCORRENTE C: ANA RUTY SIQUEIRA SANTOS 

Serrano do Maranhão, em 13 de janeiro de 2014. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: 

Francileny ^ r i a s Mandu 

A2'r Presidente 

Ana Cristina Carvalho 
Pereira 

Secretário cretario 

fosje Ribamar Rocha Ramos 
Membro 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

A 

CARTA CONVITE N.0 01/2014 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

ATA DE JULGAMENTO 

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, na sala de reuniões da Câmara 
Municipal de Serrano do Maranhão, situada à Av. das Palmeiras, s/n, centro, nesta cidade de 
Serrano do Maranhão, Estado do Maranhão, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, 
Composta Pela Sra. Presidente, Francileny Farias Mandu, Ana Cristina Carvalho Pereira, 
Secretário; José Ribamar Rocha Ramos, Membro, nomeados através da portaria n0 03/2014 
para recebimento dos envelopes de Propostas do Convite n.0 01/2014 de interesse da Câmara 
Municipal de Serrano do Maranhão, com a finalidade para o objeto de Contratação de 
Assessoria Contábil para a Câmara Municipal, conforme descrito no Anexo I do Edital. 
Aberta a sessão, foram solicitados dos convidados que entregassem seus envelopes de 
propostas. Com a entrega do ultimo envelope foi declarado o encerramento da admissão, 
limitando-se o certame aos licitantes seguintes: Otílio Francisco de Sales Fonseca, Ana Ruth 
Siqueira Santos e Karine Soares Costa, Rubricados os envelopes pelos licitantes presentes e 
Comissão, iniciou-se a abertura dos envelopes dos envelopes de propostas, a Comissão 
Permanente de Licitação classificou a proposta do licitante Otílio Francisco de Sales 
Fonseca por ter apresentado o menor preço com proposta de R$ 40.092,45 (quarenta mil 
noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), em seguida Ana Ruty Siqueira Santos com 
a proposta de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e por ultimo Karine Soares Costa com 
a proposta no valor de R$ 42.960,00 (quarenta e dois mil novecentos e sessenta reais) . Nada 
mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 
presente ata que, datada, lida e achada conforme, assino precedida pelo Presidente, Membros 
da Comissão e pelo licitante presentes. Serrano do Maranhão - MA, em 13 de janeiro de 2014. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: 

Francileny Fapajs Mandu 
Plfipsidçipitê  

lnr|ow>Jxc. 

CONCO 

Otílio Fran í . Fonseca 

Ana Cristina Carvalho Pereira 
Secretário 

Ribamar Rocha Ramos 
Membro 
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GAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

CARTA CONVITE N.0 01/2014 
TIPO: MENOR PREÇO 

TERMO DE ADJUDICAÇAO 

ASSUNTO: 

OBJETO: 

AMPARO LEGAL: 

VALOR TOTAL; 

CARTA CONVITE n.0 01/2014-CPL 

Contratação de Assessoria e Consultoria Contábil para a 
Câmara Municipal. 

Lei n. 0 8.666/93 art. 45. § 10. I 

R$ 40.092,45 (quarenta mil noventa e dois reais e 
quarenta e cinco centavos) 

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas, vem adjudicar o objeto acima especificado à: 

OTILIO FRANCISCO DE SALES FONSECA 

Serrano do Maranhão - MA, 13 de janeiro de 2014 

Franci^pnyl Farias Mandu 
Presidehie da Comissão 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

PARECER CONCLUSIVO 

OBJETO: Contratação de Assessoria e Consultoria Contábil para a Câmara 
Municipal. 

Senhor Presidente, 

Apresentamos a V.Exa. o Relatório Conclusivo da CARTA CONVITE n0 

01/2014 - CPL, do objeto em epígrafe. 
Com base na Lei n0 8.666/93 e suas alterações, foi realizada a partir das 

10:00 h (dez) horas do dia 13 de janeiro de 2014, a sessão pública de licitação para 
seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração. Participou do certame os 
licitantes: Otílio Francisco de Sales Fonseca, Ana Ruth Siqueira Santos e Karine 
Soares Costa. 

Foi aberto o envelope de proposta, apreciado pelos membros da Comissão 
de Licitação, Sendo considerada classificada por esta Comissão a Proposta 
apresentada pelo licitante Otílio Francisco de Sales Fonseca no valor de R$ R$ 
40.092,45 (quarenta mil noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) O 
Processo Administrativo está regularmente instruído, atende ao disposto do Art. 38 
da Lei federal n0 8.666/93 e suas posteriores alterações, devidamente autuado, 
protocolado e suas páginas numeradas, contendo a autorização da despesa, 
descrição sucinta do objeto da licitação e a indicação do recurso específico para a 
despesa. 

É o relatório. 

Serrano do Maranhão - (MA), em 13 de janeiro de 2014. 

Francileny ̂ aifiaslMandu 
Presidente-«a CPL 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 

CNPJ: 01.731.335/0001-42 
Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

CARTA CONVITE N.0 01/2014 
TIPO: MENOR PREÇO 

TERMO DE HOMOLOGAÇAO 

REFERENTE: CARTA CONVITE n.0 01/2014 - CPL 

Homologo o procedimento licitatório na modalidade CARTA CONVITE 
N.0 01/2014 - CPL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para que a adjudicação nele 
referida produza seus efeitos jurídicos a licitante abaixo. 

Otílio Francisco de Sa/es Fonseca 

Serrano do Maranhão - MA, 14 de janeiro de 2014 

í / f 
^Francisco Xavier da Silva 

Presidente 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ; 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 
/ 

CONTRATO N0 01/2014 " " 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL QUE 
FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNIDPAL DE SERRANO DO 
MARANHÃO E OTIUO FRANCISCO DE SALES FONSECA COMO 
MELHOR ABAIXO SE DECLARA. 

Pelo presente Contrato de Prestação de Assessoria Contâttl que fazenfi entre si, de um lado a Câmara 
Municipal de SERRANO 00 MARANHÃO, com sede à Av. das Pání̂ iras, s/n, centro, na cidade de 
SERRANO DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ (MF) n.0 01.731.335/0001-42, 
doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Presidente Sr. Francisco Xavier 
da Silva no final assinado e de outro lado Otílio Francisco cte Sales Fonseca CRC N0 008961/0-2, CPF 
n0 225.977.783-04, sito à Avenida Neiva Moreira, S/N, Grand Park PQ dos Pássaros T: Araras Ap. 608 -
Calhau. São Luis - Ma, doravante CONTRATADO, no final assinado, em conformidade com o que 
preceitua a Lei Federal n.0 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às 
normas e cláusulas e condições a seguir pactuadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.3 O presente contrato tem por Objeto a Prestação de Assessoria e Consultoria Contábil, cuja 
especificação encontra-se no anexo único deste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

2.1 O presente contrato torna-se á efetivo a partir de sua data de assinatura e vigorará até 31 de 
dezembro de 2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1 Colocar à disposição do CONTRATADO toda a documentação necessária para a perfeita 
execução da (X}ntabilidade da Câmara Municipal. 

3.2 Fomecer, sempre que for necessário, e quando for solicitado pelo CONTRATADO, infomiações 
adicionais pertinentes á Contabilidade da Câmara. 

3.3 Efetuar o pagamento na forma convendonada na Cláusula Quinta, desde que preenchidas as 
fomialidades previstas na Cláusula quarto. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 Executar a contabilidade dentro dos padrões e normas contábeis e emitir relatórios dentro dos 
prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

f i 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Senrano do Maranhão 

4.2 Nâo assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio a sua orientação, 
supervisão e fiscalização. 

4.3 Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento dos serviços, mediante relatório mensal, 
sobretudo quando se registrarem ocorrências extraordinárias. 

4.4 Guardar sigilo sobre informações e documentos fomecidos pelo CONTRATANTE, em decon-ência 
dos serviços objeto do presente contrato, adotando medidas internas de segurança. 

4.5 Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Lei de Licitações. 

4.6 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimo e supressões até o limite fixado no § 1o, 
do art. 65, da Lei n.0 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO. DA FORMA DE PAGAMENTO. DOS CRÉDITOS 
ORÇAMENTÁRIOS E DO REAJUSTE 
5.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos serviços objeto deste contrato, a 
quantia mensal de R$ 3.341,04 (três mil trezentos e quarenta e um reais e quatro centavos) e o Valor 
Total de Contrato R$ 40.092,45 (quarenta mil noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) anual, 
incidindo sobre esses valores os descontos e retenções legais. 

5.2 As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta da correspondente dotação 
orçamentária do CONTRATANTE e no exercício seguinte, à conta da dotação orçamentária prevista 
para entender dispêndio da mesma natureza, caso o contrato seja prorrogado, dependendo da 
necessidade de sua continuidade. 

5.3 Os valores inicialmente contratados serão reajustados em comum acordo pelas partes. 

5.5 Enquanto divulgados os índices correspondentes ao mês do reajustamento, o cálculo poderá ser 
feito de acordo com o último índice conhecido, cabendo, quando publicados os índices definitivos a 
correção dos cálculos, sendo obrigatoriamente os definitivos. 

CLÁUSULA SEXTA: DA FONTE DOS RECURSOS 

6.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto deste Contrato, serão 
atendidas pelas seguintes Dotações Orçannentárias: 

01.131.0011.2002.0000 - Execução das AtMdades Legislativas 
3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consultoria 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA UQUIDACÃO DA DESPESA 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

7.1 O preço convencionado na cláusula quinta será pago após liquidação das despesas, mediante a 
apresentação de recibo discriminativo atestado pelo setor financeiro da Câmara e nota de empenho 
até o quinto dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir os serviços constantes da cláusula 
primeira. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCICÃO 

8.1 O presente contrato é resdndível, nas hipóteses constantes dos artigos 78 e 79 da Lei n.0 

8.666/93. 

8.2 A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 
enunciadas na cláusula nona seguinte, ensejará também a rescisão, desde que ocorra quaisquer dos 
motivos enumerados no art. 78 da Lei n.0 8.666/93. 

8.3 Ainda que rescindido este temio nas hipóteses acima descritas, porém comprovada a entrega dos 
documentos contábeis à CONTRATADA durante sua vigência, e verificada a imperícia, negligência ou 
dolo desta ou de seus prepostos, assumirá a CONTRATADA a exclusiva responsabilidade civil e 
criminal pela inexatidão ou incorreções das informações a serem prestadas pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA: DAS PENAUDADES 

9.1 Fica a CONTRATADA obrigada ao pagamento de multa con-espondente a 10% (dez por cento), 
calculada sobre o montante a ser pago mensalmente à CONTRATADA, estipulado na cláusula 5.1., 
nos casos de; 

9.1.1 Atraso na execução dos serviços, causando, consequentemente, atraso na 
emissão dos relatórios mensais que deverão ser enviados ao Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão; e 

9.1.2 Inexecução total ou parcial da contabilidade, justificada ou não. 

9.1.3 Exdui-se deste caso, quando for constado a não entrega dos documentos 
contábeis à contratada em tempo hábil. 

9.2 Caso ocorra qualquer uma das atuações descritas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2, o CONTRATANTE 
fica desobrigado do pagamento da parcela mensal correspondente, independentemente do pagamento 
da multa pela CONTRATADA. 

9.3 A CONTRATADA, por sua inadimplênda no cumprimento do contrato, enquanto durar o vinculo 
contratual, estará sujeita às seguintes sanções; 

9.3.1 Advertência 

9.3.2 Suspensão temporária do direito de participar de licitação 
9.3.3 Dedaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública r r ) 



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

9.4 Pela inexecuçâo parcial de qualquer dos serviços descritos no anexo parte integrante deste 
contrato, fica estabelecido que o pagamento ficará suspenso ou retido até que se execute o serviço em 
sua integralidade. 

9.5 As eventuais multas aplicadas não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, 
portanto, nâo eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que 
seus atos ou omissões venham acarretar, por si ou seus prepostos, nem impedem a declaração de 
rescisão do pacto em apreço. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

10.1 Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços só poderão ser efetuados 
mediante termo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

11.1 Fundamenta-se o presente contrato na proposta apresentada pela CONTRATADA à Câmara 
Municipal de SERRANO DO MARANHÃO-MA. resultante do Convite 01/2014 consoante a Lei n0 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 
13.1 Fica designado o foro da comarca de CURURUPU, Estado do Maranhão, para dirimir toda e 
qualquer controvérsia oriunda do presente pacto, renunciando, desde já a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de 
acordo entre eles celebrado. 

14.2 E, por estarem justas e acordadas e de comum acordo (X)m as cláusulas e condições aqui 
pactuadas, as partes firmam o presente contrato em 03{três) vias de igual teor e fonma para um só 
efeito, na presença das testemunhas abaixo. ^ 

SERRANO DO MARANHÃO- MA, 15 de janeiro de 2014.̂  

í̂déhte da Câmara MunLp^ Otílio Frandl 
CONTRATANTE 

Fonseca 

TESTEMUNHAS^^ 

R.G./CIC: 
2. 
R.G./CIC: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.731.335/0001-42 

Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

EXTRATO DE CONTRATO 
Extrato de Contrato: n.0 01/2014, Data 15/01/2014. Processo Administrativo n0 001/2014 Convite n0 01/2014 
data 13/01/2014 com fundamento na Lei n0 8.666/93 e suas posteriores alterações contratante: Cânnara Mun. de 
Serrano do Maranhão - Ma, CNPJ 01.731.335/0001-42, Representante; Frandsco Xavier da Silva. Objeto: 
Contratação de Assessoria e Consultoria Contábil para a Câmara Municipal. Contratado: Otilio Frandsco de 
Sales Fonseca. CRC N0 008961/0-2. Vaior do Contrato R$ 40.092,45 (quarenta mil noventa e dois reais e 
quarenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 01.131.0011.200Z0000 - Execução das Atividades 
Legislativas 3.3.90.35.99 - Outros Sen/iços de Consultoria Vigênda 31 de dezembro de 2014. 



br 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 

CNPJ: 01.731.335/0001-42 
Av. das Palmeiras, s/n centro Serrano do Maranhão 

Certificx) para os devidos fins que o Extrato do Contrato n0 001/2014 

oriundo do CONVITE N0 01/2014 - CPL, foi afixado no quadro de avisos da Câmara 
Municipal de SERRANO DO MARANHÃO. 

SERRANO DO MARANHÃO - MA, em 15 de janeiro de 2014. 

Ana Cristina Carvalho Pereira 
Sec. da CPL 


