
ÍCPl^
PESQUISA DE PREÇOS

PREGÃO N® 50/2017

À PREFEITURA MUNICIPAL DESÃOJOÂO DOS PATOS-MA

Instituto cie Contabiüdade e

Planejamentodo Maranhão

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo
seu teor e as demais obrigações a nossos valores a título de pesquisa de preços.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, a

fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças do Município de São João dos Patos,

Maranhão.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: ALENGARRETO ASSESSORIA CONTÁBIL - ME
SEDE: Ruados Guriatans, n°02, Jardim Renascença - São Luís MA
CNPJ: 13.751.908/0001-89

TELEFONE/FAX: 98 3268 9379

.1. PROPOSTA DE PREÇOS:

Item DESCRIÇÃO

Assessoria e Consultoria Contábil - Administração

Geral

Registro de lançamentos contábeis, incluindo receitas

e despesas; emissão, liquidação e pagamento de

empenhos de despesa; emissão dos livros contábeis:

diário e razão, consoante às normas do PCASP e

normas do Conselho Federal de Contabilidade e

Secretaria doTesouro Nacional; acompanharpéntosia
execução orçamentária, financeira, pat]r[montai>

fechamento dos balancetes mensais ebalançoVgeraià^
prestação de contas de convênios; Assessori^nov

UND.

Mês

QTD. V. UNITÁRIO

12 R$ 18.700,00

Rua dos Gurlatãs, quadra 05, Ò2\Renascança II. SâoLuls-MA
CEP 65.075-460. Tel: (098) 3268-9379; 3227-9915.

V. TOTAL

R$ 224.400,00



controle de repasses constitucionais (saúde, educação

e câmara municipal); Assessoría na emissão de

parecer técnico em relação aos balancetes de

verificação, reformulações, previsões orçamentárias e

prestações de contas; Assessoría em cálculos e

previsões diversos, referentes à área contábil e

financeira; Assessoría na elaboração de planilhas,

relatórios e gráficos diversos, referentes à área

contábil e financeira; Executar demais serviços de

assessoría pertinentes à área de contabilidade

pública; Assessoría no levantamento, elaboração e

apresentação de balancetes e relatórios mensais em

até 10 (dez) dias corridos do mês subsequente,

devendo a Contratada designar um responsável para

recolher a documentação necessária perante a

Contratante. Caso seja necessária a disponibiiização

de documentação remanescente, o recolhimento

ficará, também, sob responsabilidade da

Contratada;oria e Consultoria Contábil - Secretaria

Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

Registro de lançamentos contábeis, incluindo receitas

e despesas; emissão, liquidação e pagamento de

empenhos de despesa; emissão dos livros contábeis:

diário e razão, consoante às normas do PCASP e

normas do Conselho Federal de Contabilidade e

Secretaria do Tesouro Nacional; acompanhamento da

execução orçamentária, financeira, patrimonial;

fechamento dos balancetes mensais e balanços gerais

e prestação de contas de convênios da Secretaria

Municipal de Saúde, acompanhamento e elaboração

de prestações de contas dos programas do Fundo

Municipal de Saúde-FMS. Assessoría e Consultoria

Contábil - Administração Geral Registro de

lançamentos contábeis, incluindo receitas e despesas;

emissão, liquidação e pagamento de empenhos de

despesa; emissão dos livros contábeis: di^io ev(azão,
consoante às normas do PCASP e normas

Federal de Contabilidade e Secretaria

Nacional; acompanhamento da

orçamentária, financeira, patrimonial; fecha

ICPM^
Instituto de Contabilidade e

Planejamento do Maranhão

Rua dos Guriatãs, quadra OS. 02, Renascença M, São Lufs-MA
CEP 65.075-460. Tel: (098) 3268-9379; 3227-9915.



dos balancetes mensais e balanços gerais; prestação

de contas de convênios; Assessoria no controle de

repasses constitucionais (saúde, educação e câmara

municipal); Assessoria na emissão de parecer técnico

em relação aos balancetes de verificação,

reformulações, previsões orçamentárias e prestações

de contas; Assessoria em cálculos e previsões

diversos, referentes à área contábil e financeira;

Assessoria na elaboração de planilhas, relatórios e

gráficos diversos, referentes à área contábil e

financeira; Executar demais serviços de assessoria

pertinentes à área de contabilidade pública;

Assessoria no levantamento, elaboração e

apresentação de balancetes e relatórios mensais em

até 10 (dez) dias corridos do mês subsequente,

devendo a Contratada designar um responsável para

recolher a documentação necessária perante a

Contratante. Caso seja necessária a disponíbilização

de documentação remanescente, o recolhimento

ficará, também, sob responsabilidade da

Contratada;Assessoria e Consultoria Contábil -

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de

Saúde. Registro de lançamentos contábeis, incluindo

receitas e despesas; emissão, liquidação e pagamento

de empenhos de despesa; emissão dos livros

contábeis: diário e razão, consoante às normas do

PCASP e normas do Conselho Federal de

Contabilidade e Secretaria do Tesouro Nacional;

acompanhamento da execução orçamentária,

financeira, patrimonial; fechamento dos balancetes

mensais e balanços gerais e prestação de contas de

convênios da Secretaria Municipal de Saúde,

acompanhamento e elaboração de prestações de

contas dos programas do Fundo Municipal de Saúde-

FMS.Assessoria e Consultoria Contábil - S

Municipal de Educaçao/FUNDEB/MDE. Regi;

lançamentos contábeis, incluindo receitas

emissão, liquidação e pagamento de empen

despesa; emissão dos livros contábeis: díário^^ra
consoante às normas do PCASP e normas do ConselK

ICPM
Instituto de Contabilidade e

Planejamentodo Maranhão

Rua dos Guríatãs, quadra 05. n° 02, Renascença II, São Luls-MA
CEP 65.075-460. Tel: (098) 3266-9379; 3227-9915.



iCPM^
Tnstituto de Contabilidade e

Planejamento do Maranhão

Federal de Contabilidade e Secretaria do Tesouro

Nacional; acompanhamento da execução

orçamentária, financeira, patrimonial; fechamento

dos balancetes mensais e balanços gerais e prestação

de contas de convênios da Secretaria Municipal de

Educação, acompanhamento e elaboração de

prestação de contas dos programas do FNDE e

FUNDEB mensal. Assessoria ao setor de Administração

e Planejamento na elaboração dos projetos de leis

(LDO, PPA e LOA) na forma definida pela legislação

especial Encaminha as Leis Orçamentárias (PPA, LDO e

LOA) na forma definida pela legislação especial;

Geração de demonstrativo para elaboração dos

Relatórios de Gestão Fiscal e Resumo -RGF, consoante

regulamentação da Lei de Responsabilidade Fiscal e

da Secretaria do Tesouro Nacional. Geração de

demonstrativo para elaboração dos Relatórios

Resumido de Execução Orçamentária - RREO,

consoante regulamentação da Lei de

Responsabilidade Fiscal e da Secretaria do Tesouro

Nacional Prestações de contas ao Tribunal de Contas

do Estado do Maranhão, nos termos da instrução

Normativa 009/2005 e da Instrução Normativa ns

025/2011, 046/2017 e demais normas expedidas pelo

TCE/MAPrestar informações relativas ao banco de

dados Estrutura Orgânica e de Gestão, prazo de 30

(trinta) dias, a contar da data de início da vigência da

lei orçamentária anual Prestar informações relativas

ao banco de dados Responsáveis Encaminhar

comprovante da realização de audiência pública, no

final de cada quadrimestre para demonstração e

avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do

primeiro quadrimestre do exercício Acompanhamento

de processos, elaboração de justificativas, defesass^e
recursos junto a processos administrativos \d

prestações de contas contábeis nos moldes do Egrégj

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão-TCE/MA

outros órgãos de Controle Externo; AcompanhameiV
das regularidades do CAUC, SIOPE, SIOPS, SISTN,

FINGER, DCTF Encaminhar demonstrativo das

Rua dos Guriatãs, quadra 05, 02, Renascença II, São Lufs-MA
CEP 65.075-460. Tel: (098) 3268-9379; 3227-9915.



admissões e contratações de servidores e de mão-de-

obra terceirizada do quadrimestre. Assessoria e

Consultoria Contábil - Secretaria Municipal de

Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Registro de

lançamentos contábeis, incluindo receitas e despesas;

emissão, liquidação e pagamento de empenhos de

despesa; emissão dos livros contábeis: diário e razão,

consoante às normas do PCASP e normas do Conselho

Federal de Contabilidade e Secretaria do Tesouro

Nacional; acompanhamento da execução

orçamentária, financeira, patrimonial; fechamento

dos balancetes mensais e balanços gerais e prestação

de contas de convênios da Secretaria Municipal de

Saúde, acompanhamento e elaboração de prestações

de contas dos programas do Fundo Municipal de

Saúde-FMS.

VALOR TOTAL

2. PRAZO DE VALIDADE DA PESQUISA: 60 DIAS

® t

icpmP
Instituto de Contabilidade e

Planejamento do Maranhão

R$ 224.400,00

São Luís (MA). 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

CARPEGIANE OllVEIÍ^ DE ALENCAR
RepresentónfeYegal

CPF: 818.975.533-15 CRC/MA 11440

Rua dos Guriatãs, quadra 05. í]"02, Renascença IJ, São Luls-MA
CEP 65.07&-160. Tel: (098) 3268-9379; 3227-9915.



MAIA
- «SStSSORU, CONTüewaCE E CORSUETOnA nlIUCA

PROPOSTA PE PREÇOS

PREGÃO N" 50/2017

Venho através deste, encaminhar a esta Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, os valores referentes a pesquisa de preços referente ao Pregão Presencial n® 50/2017 anexos.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: FAO MAIA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL

CNPJ n®; 08.563.599/0001-83

Endereço: Rua das Andirobas, Qd.41, JD. Renascença.
Cidade: SÃO LUÍS
£-mail: maiaassessoriacontabil@gmail.com

DESCRIÇÃO DOS PIMxbbTOS E/OU^SERVICOik:

Item /{ DESGMÇAO
i \/ f

I V ! I V 1^ ///
Assessoria e Consultoria Contábil "Administráção Geral
Registro de^ lançarnentos- contábeisj' mcluindo^M-eceitas^-e
despesas; emissão, liquidação e pagamento de empenhos de
despesa; emissão^^do^ Iwos-contábeis; diário e razão,
consoante às normas d^PCASP è~nprmaS'do-.Conselho_
Federal de Contabilidade e Secretariã"doTesoúroTJacional;.
acompanhamento da execução orçamentária, financeira,
patrimonial; fechamento dos balancetes mensais e balanços
gerais; prestação de contas de convênios; Assessoria no
controle de repasses constitucionais (saúde, educação e
câmara municipal); Assessoria na emissão de parecer
técnico em relação aos balancetes de verificação,
reformulações, previsões orçamentárias e prestações de
contas; Assessoria em cálculos e previsões diversos,
referentes à área contábil e financeira; Assessoria na
elaboração de planilhas, relatórios e gráficos diversos,
referentes à área contábil e financeira; Executar demais
serviços de assessoria pertinentes à área de contabilidade
pública; Assessoria no levantamento, elaboração e
apresentação de balancetes e relatórios mensais em até 10
(dez) dias corridos do mês subsequente, devendo a
Contratada designar um responsável para recolher a
documentação necessária perante a Contratante. Caso seja
necessária a disponibilização de documentação
remanescente, o recolhimento ficará, também, sob
responsabilidade da Contratada;oria e Consultoria ContáWf-
S^ècretaria_.Municipal de Saúde/Fundo Municipal. de'Saúde
Registro-de. lançamentos contábeis; incluindo..receitas e
despesas; emissão, Jiquidação e pagameiUõ de empenhos de
despesa;, emissão dos livros"contábeis: diário è razão.

Estado: MA

Telefone: (98) 3237-4141

ÜND.

E CO

Mês

I ^ i
>QTD.

LL 1
^SULTOF

12

y-L \
UNITÁRIO
í /

i

:!A PÚBLICA

R$ 19.300,00/

V. TOTAL

R$,231':600,00

Matriz: Rua.das Andirobas, Qd 41," n" 18, Jardim Renascença Cep; 65.075-040 São Luís ^MA ° ^
Fone (98) 3227-3629 / 99134fl761 È-mall:maiaasséssoriacoritabil@gmáil.cbm CNPJ: 08.563.599/0001-83 ^ •
Filial: Rua 07 de Setembro, n° 08Centro Cep: 65468-000 - Matõès do; Norte - MA CNPJ: 08.563.59J/p002-64



MAIA
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consoante às normas do PCASP e normas do Conselho

Federal de Contabilidade e Secretaria do Tesouro Nacional;
acompanhamento da execução orçamentária, financeira,
patrimonial; fechamento dos balancetes mensais e balanços
gerais e prestação de contas de convênios da Secretaria
Municipal de Saúde, acompanhamento e elaboração de
prestações de contas dos programas do Fundo Municipal de
Saúde-FMS. Assessoria e Consultoria Contábil -

Administração Geral Registro de lançamentos contábeis,
incluindo receitas e despesas; emissão, liquidação e
pagamento de empenhos de despesa; emissão dos livros
contábeis: diário e razão, consoante às normas do PCASP e
normas do Conselho Federal de Contabilidade e Secretaria

do Tesouro Nacional; acompanhamento da execução
orçamentária, financeira, patrimonial; fechamento dos
balancetes mensais e balanços gerais; prestação de contas de
convênios; Assessoria no controle de repasses
constitucionais (saúde, educação e câmara municipal);
Assessoria na emissão de parecer técnico em relação aos
balancetes de verificação, reformulações, previsões
orçamentárias e prestações de ^corítas; Assessoria\ em
cálculos e previsões^ diVjèmos, referentp à área contábil e
financeira;^.^sessoria naelaboração de planilhas, relatórios
e gráficos' diversos, referenteSíà área contábil e financeira;
Executar demais serviços de assessoria fpertinentes à área-de'

' V * 5 \ / l ^ t
contabilidade-,^ públiçá;. Assessoria_i,tio „jeyantamento,
elaboração e ápresentação:^j)^^cete^ejeía;tóripsjnjnsw
em até 10 (dez) dias corridos do mês subsequente, devendo a
Contratada derignar "um-^rwponsável para recolher a
documentação necessária_perarité"a-ContraUnte. Caso seja
necessária a disponibilizáçâo-_.j:i^_ dõcuinèhtação"
remanescente, o recolhimento ficará, TamEém; sob"
responsabilidade da Contratada;A5sessoria e Consultoria
Contábil - Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal
de Saúde. Registro de lançamentos contábeis, incluindo
recehas e despesas; emissão, liquidação e pagamento de
empenhos de despesa; emissão dos livros contábeis: diário e
razão, consoante às normas do PCASP e normas do
Conselho Federal de Contabilidade e Secretaria do Tesouro
Nacional; acompanhamento da execução orçamentária,
financeira, patrimonial; fechamento dos balancetes mensais
e balanços gerais e prestação de contas de convênios da
Secretaria Municipal de Saúde, acompanhamento e
elaboração de prestaçõesde contas dos programas do Fundo
Municipal de Saúde-FMS.Assessoria e Consultoria Contábil
- Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB/MDE.
Registro de lançamentos contábeis, incluindo receitas e
despesas; emissão, liquidação e pagamento de empenhos de
despesa; emissão dos livros contábeis: diário e razão,
consoante às normas do PCASP e normas do Conselho

Federal de Contabilidade e Secretaria do Tesouro Nacional;
acompanhamento da execução orçamentária, financeira,
patrimonial; fechamento dos^balancetes mensais e balanços
gerais e prestação de contas-de convênios da-Secretaria
Mümcipal de Educação, acompanhamento e elaboração de
prestação de contas dos programas do FNDE e FU^EB

E CO

i- -i
4SULT0F

-•Sh

IA PUBLICA

\4átriz: Rua das Andirobas, Qd 41, n® 18. Jardim Renascença Cep; 65.075-040 São Luís- MA
Fone (98) 3^7-3629/ 99134-1761: E-mail:malàãssessoriacontabil@gmail.cpm CNPJ: 08.563:599/0001-83'
Filial: Rua 07 de Setembro, n" 08 Centro Cep: 65468-000 - Matões do Norte - MA CNPJ: 08.563.599/0002-64
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MAIA
. AssMtó** WT>Miwe c cc»i«u^TOAA mlmjOÂ

mensal. Assessoria ao setor de Administração e
Planejamento na elaboração dos projetos de leis (LDO, PPA
e LOA) na forma definida pela legislação
especialEncaminha as Leis Orçamentárias (PPA, LDO e
LOA) na forma definida pela legislação especial; Geração
de demonstrativo para elaboração dos Relatórios de Gestão
Fiscal e Resumo -RGF, consoante regulamentação da Lei de
Responsabilidade Fiscal e da Secretaria do Tesouro
Nacional.Geração de demonstrativo para elaboração dos
Relatórios Resumido de Execução Orçamentária - RREO,
consoante regulamentação da Lei de Responsabilidade
Fiscal e da Secretaria do Tesouro NacionalPrestaçÕes de
contas ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, nos
termos da Instrução Normativa 009/2005 e da Instrução
Normativa n° 025/2011, 046/2017 e demais normas
expedidas pelo TCE/MAPrestar informações relativas ao
banco de dados Estrutura Orgânica e de Gestão, prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data de inicio da vigência da lei
orçamentária anual Prestar informações relativas ao banco
de dados Responwyeis Encaminhar, comprovante da
realização de audiência públic^^/'ho final de/cada
quadrimestre / para! ?dèmonstra^ò |e avaliação .• \do
cumprimento das Metas Fiscais db primeiro quadrimestre do
exercício''Acompanhamento^ dè^ processos, elaborado de^
justificativas, defesasj e recursos junto a '̂ processos
administrativos de.jprestações de ,.CQ0ias contábeis nos,
moldes dp Egrégjp.cWbunalQde^ContaSNjdOi^^^doi.da
Maranhão-TCEMAxe outros órgãos de Controle Externo;
Acompanhamentó^das^^regulandades do CAUC, SIOPE,
SIOPS, SISTN, FlNGER,^pC '̂Encaminhar^emonstrativo
das admissões e contrataçÕes-de-servidOTes e ^è~mãò-de-'
obra terceirizada do quadrimestre. Assessoria'e""CÕnsüItòria
Contábil - Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal
de Saúde. Registro de lançamentos contábeis, incluindo
receitas e despesas; emissão, liquidação e pagamento de
empenhos de despesa; emissão dos livros contábeis: diário e
razão, consoante às normas do PCASP e normas do
Conselho Federal de Contabilidade e Secretaria do Tesouro

Nacional; acompanhamento da execução orçamentária,
financeira, patrimonial; fechamento dos balancetes mensais
e balanços gerais e prestação de contas de convênios da
Secretaria Municipal de Saúde, acompanhamento e
elaboração de prestações de contas dos programas do Fundo
Municipal de Saúde-FMS.

VALOR TOTAL

E COI

j

JSULTOF IA publica

R$ 231.600,00

O valor total desta pesquisa
Prazo de validade de

;oinpreende R$ 231.600,00 (Duzentos e trinta e um mil e seíscentos reais).
ta pesquisa: ( ) 30 dias; (x ) 60 dias; ( ) 90 dias; O ) dias.

lyiAIAASS
CNPJ N.S O

TEL: (98) 3237-4

CONSULTORIA CONTÁBIL

99/0001-83
41/99611-2395

São-Luís MA, 06 de dezembro de 2017.

Matriz; Rua das Andlrobas, Qd 41, n® 18, Jardim Renascença Cep: 65.075-Ó40 São Luís - MA
Fone (98) 3227-3629 / 99134-1761 E-mail:maiaassessoriacontabil@gmail.com CNPJ: 08.563.599/0001-83
Filial: Rua 07 de Setembro, n® 08 Centro Cep: 65468-000 - Matões do Norte - MACNPJ: 08.663.599/0002^64
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GESTÃO
ATIVOS

gestaoeativos.com.br
tributosdosmunicipios.com.br

o CONSULTORUfASS£SS0ffU>UW<WSTAAT7VA

ASses$ómECOHSuLJoaMEiMaAaonAL

O orsanoaçAo oe coNctmsopúBuco.
^ ORDENAÇÃO URBANA-PtANOOnt£TOR;HABlTAÇAO;/i£eULAfííZAÇAO

fVNDlA/OA

O GESTÍO TWBUTÂPJA - NFS» tARfí£CADAÇAO DS TT^QUTOS

PESQUISA DE PREÇOS PP 50/2017

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORÍA CONTÁBIL, a fim
de suprir as necessidades da Secrelaria Municipal de Finanças do Município de São João dos Patos,
Maranhão.
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:
Razão Social: GESTÃO E ATIVOS LTDA

CNPJ n": 18.740.736/0001-61

Endereço: RUA JERONIMO VIVEIROS,324B, ALEMANHA
"Cidade: SÃO LUÍS Estado: MA
'Telefone: (98)3304-2135

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS:
Pelo presente, encaminhamos, conforme solicitado, à esta Prefeitura, os preços unitários para o objeto
especificado na planilha abaixo:

Item DESCRIÇÃO
UND. QTD. V. UNITÁRIO VALOR TOTAL

Assessoria e Consultoria Contábil - Administração
Geral Registro de lançamentos contábeis, incluindo
receitas e despesas; emissão, liquidação e pagamento
de empenhos de despesa; emissão dos livros
contábeis: diário e razão, consoante às normas do
PCASP e normas do Conselho Federal de

Contabilidade e Secretaria do Tesouro Nacional;
acompanhamento da execução orçamentária,
financeira, patrimonial; fechamento dos balancetes
mensais e balanços gerais; prestação de contas de
convênios; Assessoria no controle de repasses
constitucionais (saúde, educação e câmara municipal);
Assessoria na emissão de parecer técnico em relação
aos balancetes de verificação, reformulações,
previsões orçamentárias e prestações de contas;
Assessoria em cálculos e previsões diversos,
referentes à área contábil e financeira; Assessoria na
elaboração de planilhas, relatórios e gráficos diversos,
referentes à área contábil e financeira; Executar dernpi!
serviços de assessoria pertinentes à áre^de
contabilidade pública; Assessoria no levantamento,
elaboração e apresentação de balancetes e relatórios
mensais em até 10 (dez) dias corridos do^mês

Mês 12 R$ 20.000,00

Avenida 06, 22 Altos COHAB ANIL IV e\ou Avenida 06 - Cohab Anil IV,
São Luís, Maranhão, Fone móvel: (98) 996081097 Fone fixo: (98) 3303 1594

R$ 240.000,00



GESTÃO
ATIVOS

gestaoeativos.com.br
tríbutosdosmuniciphs. com.br

subsequente, devendo a Contratada designar um
responsável para recolher a documentação necessária
perante a Contratante. Caso seja necessária a
disponibilização de documentação remanescente, o
recolhimento ficará, também, sob responsabilidade da
Contratada; Consultoria Contábil - Secretaria Municipal
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde Registro de
lançamentos contábeis, incluindo receitas e despesas;
emissão, liquidação e pagamento de empenhos de
despesa: emissão dos livros contábeis: diário e razão,
consoante às normas do PCASP e normas do

Conselho Federal de Contabilidade e Secretaria do

Tesouro Nacional; acompanhamento da execução
orçamentária, financeira, patrimonial; fechamento dos
balancetes mensais e balanços gerais e prestação de
contas de convênios da Secretaria Municipal de Saúde,
acompanhamento e elaboração de prestações de
contas dos programas do Fundo Municipal de Saúde-
FMS. Assessoria e Consultoria Contábil -
Administração Geral Registro de lançamentos
contábeis, Incluindo receitas e despesas; emissão,
liquidação e pagamento de empenhos de despesa;
emissão dos livros contábeis: diário e razão, consoante
às normas do PCASP e normas do Conselho Federai

de Contabilidade e Secretaria do Tesouro Nacional;
acompanhamento da execução orçamentária,
financeira, patrimonial; fechamento dos balancetes
mensais e balanços gerais; prestação de contas de
convênios; Assessoria no controle de repasses
constitucionais (saúde, educação e câmara municipal);
Assessoria na emissão de parecer técnico em relação
aos balancetes de verificação, reformulações,
previsões orçamentárias e prestações de contas;
Assessoria em cálculos e previsões diversos,
referentes à área contábil e financeira; Assessoria na
elaboração de planilhas, relatórios e gráficos diversos,
referentes à área contábil e financeira: Executar demais
serviços de assessoria pertinentes à área de
contabilidade pública; Assessoria no levantamento,
elaboração e apresentação de balancetes e relatórios
mensais em até 10 (dez) dias corridos do mês
subsequente, devendo a Contratada designar u:
responsável para recolhera documentação neces&âna
perante a Contratante. Caso seja neces^a a
disponibilização de documentação remanes^nte, o
recolhimento ficará, também, sob responsabilidade da
Contratada; Assessoria e Consultoria Coqtábii -

o COSSüLTCWAEASSESSORIÂADUINlSTMmA.

O ASSesSÓKAeCONSULTORlAEDOCAaONÂL

^ OrtSANaAÇAODeCONCmSOPVBLKO.
^ ORDENAÇAOUItBAftA-KANODIRETOIi;HABITAÇAO;R£GULARaAÇAO

FUNDIÁRIA.
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Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de
Saúde. Registro de lançamentos contábeis, incluindo
receitas e despesas; emissão, liquidação e pagamento
de empentios de despesa; emissão dos livros
contábeis: diário e razão, consoante às normas do
PCASP e normas do Conseltio Federal de

Contabilidade e Secretaria do Tesouro Nacional;
acompanhamento da execução orçamentária,
financeira, patrimonial; fechamento dos balancetes
mensais e balanços gerais e prestação de contas de
convênios da Secretaria Municipal de Saúde,
acompanhamento e elaboração de prestações de
contas dos programas do Fundo Municipal de Saúde-
FMS. Assessoria e Consultoria Contábil - Secretaria

Municipal de Educação/FUNDEB/MDE. Registro de
lançamentos contábeis, incluindo receitas e despesas;
emissão, liquidação e pagamento de empenhos de
despesa; emissão dos livros contábeis: diário e razão,
consoante às normas do PCASP e normas do

Conselho Federal de Contabilidade e Secretaria do

Tesouro Nacional; acompanhamento da execução
orçamentária, financeira, patrimonial; fechamento dos
balancetes mensais e balanços gerais e prestação de
contas de convênios da Secretaria Municipal de
Educação, acompanhamento e elaboração de
prestação de contas dos programas do FNDE e
FUNDEB mensal. Assessoria ao setor de

Administração e Planejamento na elaboração dos
projetos de leis (LDO, PPA e LOA) na forma definida
pela legislação especial. Encaminha as Leis
Orçamentárias (PPA, LDO e LOA) na forma definida
pela legislação especial; Geração de demonstrativo
para elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal e
Resumo -RGF, consoante regulamentação da Lei de
Responsabilidade Fiscal e da Secretaria do Tesouro
Nacional. Geração de demonstrativo para elaboração
dos Relatórios Resumido de Execução Orçamentária -
RREO, consoante regulamentação da Lei de
Responsabilidade Fiscal e da Secretaria do Tesouro
Nacional. Prestações de contas ao Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão, nos termos da Instrução
Normativa 009/2005 e da Instrução Normativa n°
025/2011, 046/2017 e demais normas expedidaa^Jãlõ
TOE/MA. Prestar informações relativas ao barico de
dados Estrutura Orgânica ede Gestão, pra^ de 30
(trinta) dias, a contar da data deinício da vigêricia da \&
orçamentária anual Prestar informações relàjivas ao

CONSULTORIA B ASSESSORIA ADWMISTRATTVA

ASSESSÓRIA E CONSULTORIA BUJCACIONAL.

orsakzaçAo de concurso PÚBLKO.

ORDBiAÇÃO URBANA - PLANO DIRETOR; HABITAÇÃO; RESULARIZAÇÃO

FUNDIÁRIA
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banco de dados Responsáveis Encaminhar
comprovante da realização de audiência pública, no
final de cada quadrimesíre para demonstração e
avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do
primeiro quadrimestre do exercício Acompanhamento
de processos, elaboração de justificativas, defesas e
recursos junto a processos administrativos de
prestações de contas contábeis nos moldes do Egrégio
Tribuna! de Contas do Estado do Maranhão-TCE/MA e

outros órgãos de Controle Externo; Acompanhamento
das reguiaridades do CAUC. SIOPE. SIOPS. SISTN,
FINGER, DCTF Encaminhar demonstrativo das
admissões e contratações de servidores e de mão-de-
obra terceirizada do quadrimestre. Assessoria e
Consultoria Contábil - Secretaria Municipal de
Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Registro de
lançamentos contábeis, incluindo receitas e despesas;
emissão, liquidação e pagamento de empenhos de
despesa: emissão dos livros contábeis; diário e razão,
consoante às normas do PCASP e normas do

Conselho Federal de Contabilidade e Secretaria do

Tesouro Nacional; acompanhamento da execução
orçamentária, financeira, patrimonial; fechamento dos
balancetes mensais e balanços gerais e prestação de
contas de convênios da Secretaria Municipal de Saúde,
acompanhamento e elaboração de prestações de
contas dos programas do Fundo Municipal de Saúde-
FMS.

VALOR TOTAL

o CONSVLmUAeASSESSORIAADUaCSJRAmA.

^ AS$ESSd/VA£CONSULTmUEOUCACOAIAL

O oRBMOAçAoixcoNamsopúauco.
O ORDeflAÇAaURBMA-f>tANODIRBTOR;HA£ITAÇAO;REStJIMtaAÇAO

FUNDIÁRIA.

O GBSTAom8UTÁfaA-NFS»\ARRECADAÇÁODEV«BmOS

R$240.000.00

Esta pesquisaimporta o Valor de R$ 240.00,00 (duzentos e quarenta mil reais).
Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; (x} 60 dias; ( ) 90 dias; ( ) dias.

São Luis- MA, 04 de dezembro de 2017.

Paulo Roberto Araújo Soares
Administrador da Gestão e Ativos

Tecnólogo em Gestão Publica
aiendimento@gestaoeativos.com.br

Avenida 06, 22 Altos COHAB ANIL IV e\ou Avenida 06 - Cohab Anil IV,
São Luis, Maranhão, Fone móvel: (98) 996081097 Fone fixo: (98) 3303 1594


