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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 

CARTA CONVITE  001/2017 

 

 

Contratação de Serviços Técnicos Profissionais de Contabilidade, através de Pessoa 

Jurídica, para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi. 
 

                        

 

  O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi -RS, em conformidade com 

a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que às 14:00 horas, do dia 26 do mês de junho de 2017, na sala de reuniões da 

sede do Consórcio, sito na Rua: Cosmo Favretto, nº 676, a Comissão Permanente de Licitações, 

designada pela Portaria n° 004 de 01 de  junho de 2017, se reunirá com a finalidade de receber 

propostas para Contratação de Serviços Técnicos Profissionais de Contabilidade, através de 

Pessoa Jurídica, para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi, em regime de 

empreitada por preço global. 

  Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas 

ou não, desde que convidadas pelo Órgão licitador, que o estenderá aos demais cadastrados do  

Consórcio Intermunicipal  de Saúde, que manifestar sua intenção de participar no prazo de 24 h 

antes da hora aprazada para o recebimento dos envelopes de documentos e proposta. 

 

 

01– DO OBJETO  

 

 O objeto da presente licitação constitui na Contratação de Serviços Técnicos Profissionais de 

Contabilidade, através de Pessoa Jurídica, para a realização dos serviços discriminados  abaixo: 

1.1)  O Contratado prestará Serviço de Contabilidade Pública ao Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Grande Sarandi, compreendendo: 

a) Escrituração Sintética, em todas as suas fases, os lançamentos relativos às operações contábeis, 

visando demonstrar a receita e a despesa; 

b) Classificação da Contabilidade de acordo com normas e princípios contábeis vigentes; 

c) Organizar mensalmente os Balancetes do exercício financeiro ativo e passivo orçamentário; 

d) Elaboração do Balanço Anual e demais demonstrações contábeis legais vigentes, sejam 

federais, estaduais e municipais; 

e) Atendimento das demais exigências previstas em legislação. Bem como de eventuais 

procedimentos contábeis - fiscais; 

f) Geração de Informações por meio magnético para: SIAPC, SISCOP, SIAPES (TCE/RS), DIRF, 

RAIS, GEFIP, INSS e Bancos. 

g) Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal 

h) Escriturar as Despesas e Receitas do consórcio em todas as suas etapas: empenho, liquidação e 

pagamento; 

i)Arquivar documentos, emitir os cheques, fazer os caixas. 

j) O valor máximo mensal para contratação do serviço de Contador será de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), totalizando o valor anual de R$ 42.000,00 ( quarenta e dois mil reais). 

 

2. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
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  Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão 

de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, 

fechados, e identificados, respectivamente como de n.° 1 e n.° 2, para o que sugere-se a seguinte 

inscrição: 

 

 

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO GRANDE SARANDI 

EDITAL DE CONVITE N.º 001/2017 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

----------------------------------------------------------------- 

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO GRANDE SARANDI 

EDITAL DE CONVITE N.º 001/2017 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

 

2.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 

a) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão Quanto à Dívida 

Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Receita federal do 

Brasil; 

b) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da 

licitante; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço; 

d) Certidão Negativa de Débito (CND/INSS) perante a Seguridade Social; 

e) Certidão Negativa de Debito Trabalhista; 

f) Prova de Inscrição no cadastro geral de Contribuintes (CNPJ); 

            g) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO V. 

          

2.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
       a) Certidão de Regularidade Profissional (CRC). 

 

2.2. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 2.3 e 4.1 à 4.4 deste 

edital, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de 

que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os 

documentos previstos no item 2.1 deste edital. 

2.2.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 

de 3.600.000,00(três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 

à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 2.3 e 4.1 à 

4.4 deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que 

também apresentem, no envelope de  

habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita 

referido acima, além de todos os documentos previstos no item 2.1 deste edital 

2.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 

2.2.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos nas 
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alíneas a, b e c, do item 2.1, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de 

nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que 

for declarada como vencedora do certame. 

2.3.1. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 

alguma restrição. 

2.3.2. O prazo de que trata o item 2.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 

durante o transcurso do respectivo prazo. 

2.3.3. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.3, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 7.3 deste 

edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

2.4. Os documentos constantes dos itens 2.1, letras “a” ao “h” poderão ser apresentados em 

original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em 

órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 2.1, letras “a”, “b” e “c”, poderão, 

ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a verificação de sua 

autenticidade pela Comissão. 

2.5. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, 

outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente 

licitação. 

2.6. O envelope n.º 02 deverá conter: 

  a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo 

representante legal da empresa, mencionando o preço global dos serviços, objeto desta licitação, 

onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI, 

(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.); 

  Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 90 dias a contar da data aprazada 

para sua entrega. 

  Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta 

no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 

 

3. DO JULGAMENTO 

3.1. Esta licitação é do tipo menor preço global e o julgamento será realizado pela Comissão 

Julgadora, levando em consideração o menor preço para a execução dos serviços licitados. 

3.2. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho, serão 

acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo 

previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores, expressos na 

planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 

equipamentos a serem utilizados na obra. 

3.2.1. Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 

equipamentos da licitante a serem utilizados na obra, deverão fazer parte do contrato e 

comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

3.3.  Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e 

seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 

 

4. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
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4.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 2.2.1, 

deste edital. 

4.1.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, 

sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

4.1.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, 

seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso 

interposto. 

4.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da 

proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, 

inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora 

do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 

forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 

pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 

cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 4.1.2 deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item. 

 c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 

cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão 

convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

4.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 

do item 4.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 

4.4. O disposto nos itens 4.1 à 4.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa (que satisfaça as exigências do item 2.2.1, deste edital). 

4.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, 

com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

 

5.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

5.1. Somente serão aceitas as propostas cujo preço global ofertado e valores unitários não 

excedam o limite do valor estimado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi. 

5.2. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este 

edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimados ou inexeqüíveis. 

6. DOS RECURSOS 

  Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 

 

7. DOS PRAZOS  

7.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará 

o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

7.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, 

desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item 7.1. 

7.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo 
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e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da 

aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e 

mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

7.4. O prazo para inicio das atividades é de imediato, após assinatura do contrato,  

7.5. O prazo de vigência do contrato será de 24(vinte e quatro) meses; podendo ser prorrogado 

por períodos sucessivos de 12 (doze) meses até atingir o prazo máximo de 60 meses, nos termos 

do art. 57, inciso II, da Lei n.° 8.666-93. 

 

8.  DAS PENALIDADES 

8.1. multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o 

qual será considerado inexecução contratual; 

8.2. multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 01 (um ano); 

8.3. multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 

de 02 (dois anos). 

  Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1  O pagamento será efetuado sempre até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao 

da prestação  dos serviços, mediante a apresentação de fatura correspondente e com observância 

do estipulado pelo art. 5º da Lei n.º 8.666/93, ocorrendo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar do recebimento da fatura, e liquidação do emprenho.  

9.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-

M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 

contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata 

9.3. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.   

10. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE 

10.1. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666-93, será 

concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que 

suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

10.2. No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido 

reajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio 

econômico-financeiro, tendo como indexador o IGPM - Índice Geral de Preços Médios, 

divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que vier em sua substituição, do período.  

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

  As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão  à conta da 

seguinte dotação orçamentária:  

Dotação: 3390.39.05.00.00.00- Serviços Técnicos Profissionais 

   

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do 

presente edital. 
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12.2. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e 

local estabelecidos neste edital. 

12.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

quaisquer outros documentos. 

12.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 

assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da 

Comissão Julgadora. 

  Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria 

objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta 

financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n.° 8.666-93). 

12.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à 

licitação os participantes retardatários. 

12.6. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas 

necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada 

nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93. 

12.7. Os valores a serem cotados não poderão ultrapassar do valor orçado pelo Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi, conforme Termo de referencia do Anexo I, do edital. 

12.8. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  

I – Modelo de Proposta,  

II – Modelo Termo de desistência;  

III – Modelo de contrato;  

IV – Modelo de declaração de habilitação;  

V – Modelo de declaração de menor.   

12.9. Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08 h às 11:30 min e das 13:30 

min as 17 hs, na sala do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi-RS, sita a Rua 

Cosme Favretto, 676, Sarandi-RS , onde poderão ser obtidas cópias do edital e  seus anexos.   

 

12.10. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Sarandi RS, para 

dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a 

outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

 

                                Sarandi, 16 de junho de 2017. 

 

 

Leonir Cardozo 

Presidente do Consórcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este edital se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica. 
 
 Em ___-___-______. 
 

Tatiane Raquel Zanetti, 

 OAB Nº 101.173, 
Procuradora  
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ANEXO I 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 

CARTA CONVITE  001/2017 
 

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviços do objeto da Carta Convite  nº 001/2017, 

acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 

Empresa:................................................................................................................................. 

CNPJ nº..........................................Contato:...............................Fone:............................... 

Endereço:..................................................Cidade:............................................................... 

E-mail:.................................................................Cep:........................................................... 

 
Item Qt. 

Total 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Preço Unitário 

R$ 

Preço Total 

R$ 

01 12 

Meses 

Contratação de Serviços Técnicos Profissionais de 

Contabilidade, através de Pessoa Jurídica, para a 

realização dos serviços discriminados  abaixo: 

1.1)  O Contratado prestará Serviço de Contabilidade 

Pública ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Grande 

Sarandi, compreendendo: 

a) Escrituração Sintética, em todas as suas fases, os 

lançamentos relativos às operações contábeis, visando 

demonstrar a receita e a despesa; 

b) Classificação da Contabilidade de acordo com normas e 

princípios contábeis vigentes; 

c) Organizar mensalmente os Balancetes do exercício 

financeiro ativo e passivo orçamentário; 

d) Elaboração do Balanço Anual e demais demonstrações 

contábeis legais vigentes, sejam federais, estaduais e 

municipais; 

e) Atendimento das demais exigências previstas em  

legislação. Bem como de eventuais procedimentos 

contábeis - fiscais; 

f) Geração de Informações por meio magnético para: 

SIAPC, SISCOP, SIAPES (TCE/RS), DIRF, RAIS, 

GEFIP, INSS e Bancos. 

g) Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal 

  h) Escriturar as Despesas e Receitas do consórcio em 

todas as suas etapas: empenho, liquidação e pagamento; 

i)Arquivar documentos, emitir os cheques, fazer os 

caixas. 

 

  

 

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para 

entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 

 

Local Data  

                                                 ___________________________________ 

Assinatura do Responsável 

Carimbo da Empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 

CARTA CONVITE  001/2017 

 

 

 

 

ANEXO II 

TERMO DE DESISTÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

A empresa abaixo assinada, participante da Carta Convite nº 001/2017, declara que, Habilitada ou 

desabilitada, não pretende recorrer da decisão da Comissão de licitação, que julgou os 

documentos de habilitação das empresas participantes, desistindo assim expressamente, do direito 

de recurso e do prazo respectivo e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento 

licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas das empresas licitantes habilitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Local Data  

                                                 ___________________________________ 

Assinatura do Responsável 

Carimbo da Empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 

CARTA CONVITE  001/2017 

 

 

ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTÁBEIS.  

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO GRANDE SARANDI, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, sito na Rua Cosmo Favretto, 676 -Sarandi - RS, 

inscrito no CNPJ sob N° 04.828.326/0001-62, neste ato representado pelo seu Presidente 

Leonir Cardozo , brasileiro, casado, Presidente do Consorcio, residente nesta cidade de 

Sarandi - RS, portador do CPF n" XXXXX e RG n" ..... expedido pelo SSP/RS, doravante 

denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa  sita na Rua  inscrita no 

CNPJ sob n°  neste ato representada pelo sócio gerente SR. brasileiro, casado, contador, 

residente e domiciliado nesta cidade de Sarandi – RS portador do CPF n°  e RG n" , 

expedido pelo SSP/RS, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem entre 

si, justos e contratados os Serviços Profissionais de Contabilidade Pública que se regerá 

pelas c1ausulas abaixo descritas, adaptadas a Lei de Licitações n° 8.666/93 e posteriores 

alterações, para os termos deste contrato e terão plena validade entre as partes, conforme 

"Processo de Autorização" e Proposta da Contratada.   

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  

O contratado prestará serviços de contabilidade publica ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

DE SAUDE DO GRANDE SARANDI de conformidade com o Edital de Licitação. Carta 

Convite 001/2017 e a proposta apresentada, sendo:  

Escrituração Sintética, em todas as suas fases, os lançamentos relativos às operações contábeis, 

visando demonstrar a receita e a despesa; Controle de admissão e de demissão de pessoal; 

Classificação da contabilidade de acordo com normas e princípios contábeis vigentes; Organizar 

mensalmente os balancetes do exercício financeiro ativo e passivo orçamentário;  

Elaboração de Balanço Anual e demais demonstrações contábeis legais vigentes, sejam federais, 

estaduais e municipais.  

Atendimento das demais exigências previstas em legislação. Bem como de eventuais 

procedimentos contábeis - fiscais. Relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal; Comprovante de 

Rendimentos (Cédula C), ficha financeira, DIRF, relação de eventos. Geração de informações por 

meio magnético para: SIAPC (TCE RS), RAIS, GEFIP,  INSS e Bancos;  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

 

o valor global a ser pago pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira será de R$ ( 

.... reais), sendo pagos mensalmente até o décimo dia do mês seguinte à prestação do serviço, 

reajustáveis anualmente pelo IGPM.  

 

§ Único - todos os encargos decorrentes do exercício de atividade profissional de contabilidade 

correrão por conta do Contratado.  

 

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO  

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação  

orçamentária:  Dotação: 3390.39.05.00.00.00- Serviços Técnicos Profissionais.  



 

Rua Cosme Favretto, 676 – fone 54 3361 5750 – Sarandi- RS 

 

 

CLÁUSULA QUARTA -PRAZO  

 

o prazo deste contrato é de 24(vinte e quatro) meses; podendo ser prorrogado por períodos 

sucessivos de 12 (doze) meses até atingir o prazo máximo de 60 meses.  

 

CLÁUSULA QUINTA - PENALIDADE  

 

A parte que infringir quaisquer das cláusulas contratadas, fica obrigada a efetuar o  pagamento de 

multa no valor de 10 % ( dez por cento) do valor do contrato, a cada mês de descumprimento.  

 

CLÁUSULA SEXTA -CASOS OMISSOS  

 

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes com observância das 

disposições legais vigentes que regem a matéria.    

 

CLÁUSULA SETIMA - RESCISÃO  

 

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes,  desde que 

comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

 

CLÁUSULA OITAVA - FORO  

Fica eleito o Foro da Comarca de Sarandi (RS), para nele serem dirimidas quaisquer  dúvidas 

questões oriundas ou decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa  de qualquer outros, 

por mais privilegiados que sejam.  

E, por estarem de pleno e inteiro acordo com os termos do presente, assinam em 3(três) vias de 

idêntico teor, forma e finalidade, na presença de duas testemunhas.  

 

Sarandi-RS,16 junho de 2017. 

 

Leonir Cardozo 

CONSÓRCIO- CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADA: ............................................  

 

Testemunhas:  

 

 

 1. .  ............................................... .  

 

       2. ..................................................



 

Rua Cosme Favretto, 676 – fone 54 3361 5750 – Sarandi- RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 

CARTA CONVITE  001/2017 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, DE 

QUE NÃO ESTA TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM 

LICITAÇÕES E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE SARANDI (RS) E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA 

PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

 

 

 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

A ........................( Razão Social da empresa).................., CNPJ º..................,localizada 

à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Carta Convite nº 

001/2017, promovida pela Consórcio Intermunicipal de Saúde, e sob as penas da lei, de que 

atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

   Declaramos também que a empresa não está temporariamente suspensa de 

participar em licitação e impedida de contratar com a Administração do Município de 

Sarandi – RS, bem como não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a 

Administração Pública, nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 _______________________________________ 

 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 

CARTA CONVITE  001/2017 

 

ANEXO V 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES 

 

 

 

(Nome da Empresa),CNPJ nº __________________ sediada  à (Endereço Completo) 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos. 

 

Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. 

 

 

 

________________, _____ de ___________________ de 2017 

 

 

___________________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

 

 

___________________________________________________ 

(Nº da CI do declarante) 

 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017  

CARTA CONVITE  001/2017 

 

 

 

 

 

RECIBO 

 

 

 

Eu, __________________________________, recebi da Comissão Permanente de 

Licitação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi/RS, o edital de 

licitação, na modalidade CARTA CONVITE Nº 001/2017 contendo todas as 

informações necessárias referentes à documentação e à formulação das propostas de 

preços que deverão ser entregues até o dia 26 de junho de 2017  às 14 horas. 

 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de Serviços Técnicos Profissionais de 

Contabilidade, através de Pessoa Jurídica, para o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Grande Sarandi, conforme descrição do anexo I, do edital 

 

 

 

PREENCHER DE FORMA LEGÍVEL 

RAZÃO SOCIAL:  

ENDEREÇO:  

TELEFONE:   

FAX: 

CNPJ:  

E-MAIL: 

 

 

 

Sarandi, -------------- de março de 2017.             

 

 

 

 

 

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017  

 
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 001/2017 

 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi/RS, de acordo com a Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público que se encontra aberto o Processo 

Licitatório nº 00/2017, Carta Convite nº 001/2017 para: Contratação de Serviços Técnicos 

Profissionais de Contabilidade, através de Pessoa Jurídica, para o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi,  conforme especificações no anexo I,  

constante do Edital 001/2017. 

O pagamento será efetuado sempre até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente 

ao da prestação dos serviços. 

 Os documentos e a proposta financeira deverão ser entregues em envelopes 

separados, fechados e endereçados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do grande 

Sarandi, contendo na parte externa frontal, o número da licitação, modalidade e nome do 

proponente.  

 O julgamento será realizado pela Comissão Permanente de Licitações, tendo como 

critério o Menor Preço GLOBAL . 

 A abertura dos envelopes contendo a Documentação e a Proposta Financeira está 

marcado para o dia 26 de junho de 2017, às 14 hs, na Sala de reunião do Consórcio. 

 A retirada do Edital e maiores informações poderão ser obtidas no Setor de 

Licitações.  

 

 Consórcio Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi – RS em 16 de junho 

de 2017. 

 

 

 

 

 

Leonir Cardozo 

Presidente do Consórcio 
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