
ITEM

AssQflSorfo e Conauitorit)

PRDPDSTA DE PREÇDS
PREGiDN^ 50/2017

PracessQ n° 109/2017

APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JDÂD DOS PATOS-MA
ABERTURA: 11/01/2018AS 09:30

IDENTIFICAÇÃO OA EMPRESA
Razão Social: MERITU ASSESSORiA ECDNSULTDRIA CONTÁBIL MUNICIPAL

CNPJn^;2I.IIB.!48/ODDI-IO

EndorEço: RUA JÚPITER. N^ 140, QUADRA 22, RECANTU OUS VINHAIS
Cidade: SAU LUÍS Estado: MA
E-mail: mBritucontadoresiihotmail.com.br Telefone: (38) 325B-
BANCO: ITAU, AG 7853-CC 22.273-7
Segue nessa proposta para Serviços do item a seguir:
I- IBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL
conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO

Assessoríã 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 ás 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; Assessoríã no
controle de repasses constitucionais (saúde, educação e
câmara municipal); Assessoríã 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; Assessoríã 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 Contraíada;oría 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.

ÜND.

Mês

QTD. V. UNrr.

12 R$ 19.333,33

CKPJnS; 21113.148/0001-10
Endereça: RUA JÚPITER. IP140. QUADRA 2ZRECANTO DOS VINHAIS

Cidade: SÂO lUÍS Estada: MA E-nail: ntBritutmntadnrslhatmail.cam.bpTelel[mB: (38) ^0-2348

V. TOTAL

R$231.999,96



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 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; 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 - Secretaria Municipal de
EducaçãoMJNDEB/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;

CNPJnS:2LlEI48/nQDI-[D

Endereço: RUA JÚPITER. KaQUADRA 22. RECAHTD DQS VINHAIS
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7.-

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 expedidas pelo TCE/MA. Prestar
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 fmal de cada quadrimestre 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 Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão-TCE/MA e outros órgãos de Controle Externo;
Acompanhamento das regularidades 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 R$231.999,96

2- Validade desta pesquisa: 60 (sessenta) dias
2- Nela estão observadas todas as condições estabelecidas no edital do Pregão n- 50/2017 eseus anexos
4- No preço acima estão inclurdos todos os custos, despesas diretas e indiretas, manutenção, assim como os
salários, encargos sociais e trabalhistas, vale transporte e vale refeição. Ovalor resultante da completa
remuneração pela adequada eperfeita prestação dos serviços aplicação desse preço a quantidade de sen/iços
constituirá, a qualquer título, a única remuneração do objeto desta licitação.
5-Declara, outrossim. que, por serde seu conhecimento, sesubmete a todas ascláusulas e condições do Edital
relativas a este certame, bem como. ás disposições da Lei federal n- ID.52D/Q2, Lei Federal n- 8.BG6/62

/MERÍTUASSESSD
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São Luís (MA), D9 de janeiro de 2018.
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