
ANEXO IV 

CARTA PROPOSTA COMERCIAL 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Luminárias 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

Referência: Convite 02/2014 

 

Prezados Senhores, 

 

______, inscrito no CPF sob o Nº ________,  _________ (qualificação: nacionalidade, estado 

civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital do Convite em epígrafe, após análise do 

referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a 

prestar os serviços objeto desta licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a 

seguir: 

Item  Quant.  Descrição Valor 

mensal 

Valor total 

01 10 

meses 

prestação de serviços de Assessoria Contábil, visando atender às 

necessidades no Setor Administrativo do Município. 

O trabalho compreenderá Assessoria no setor Contábil  precisamente 

em: 

- Promover, orientar e supervisionar tecnicamente os serviços e 

auxiliares nos assuntos contábeis; 

- Emitir Pareceres nas áreas contábil e financeira; 

- Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras; 

- Alertar a autoridade administrativa sobre imprecisões e erros 

casuais de procedimentos, assim como sobre a necessidade de 

instauração de tomada de contas especiais, nos casos previstos em 

Lei; 

- Inspecionar, quando solicitado, quaisquer documentos da gestão 

financeira, orçamentária e patrimonial da Prefeitura, bem como 

efetuar a conferência dos saldos e valores declarados como existentes 

  



ou disponíveis em balancetes e balanços; 

- Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras; 

-  Elaboração e Assessoramento em conciliações bancárias; 

- Assessorar, quando solicitado nas prestações de contas de 

Convênios, SISTN, SIACE/LRF, SIACE/PCA. 

 

VALOR GLOBAL R$ 

 

2. No preço global estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a prestação dos 

serviços inclusive, taxas, tributos, alimentação, transporte e hospedagem. 

 

3. A Licitante declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas 

que envolvem aos serviços licitados. 

 

4. O prazo de execução do contrato será de 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado na forma 

da Lei 8.666/93. 

 

5. A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de 

assinatura. 

 

6. A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional 

para execução dos serviços que integram esta proposta. 

 

Atenciosamente.  

 

 

 

Nome 

Representante Legal da Licitante 

 


