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ANEXO I -  MINUTA DE PROPOSTA 
CÂMARA MUNICIPAL DE EUSÉBIO/CE 

TOMADA DE PREÇOS N° 2019.12.11.01CME

A Sra. Presidente da Comissão de Licitação,

Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal n° 
8.666/93 e, às cláusulas e condições previstas no Edital de Tomada de Preços n° 
2019.12.11.01CME, com data de abertura marcada para o dia 30 de dezembro de 2019, às 
08:30horas, na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. Eduardo Sá, 50, Centro, 
Eusébio/CE.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com 
diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. VALOR
UNIT.

VALOR
GLOBAL

01 Prestação de serviços especializados em 
contabilidade pública, sendo:
Classificação dos para registros contábeis, por 
processamento através de computação eletrônica, e 
respectiva validação dos registros e demonstrações; 
Abertura e encerramento de escritas contábeis; 
Organização dos serviços contábeis quanto à 
concepção, planejamento e estrutura material, bem 
como, o estabelecimento de cronogramas, modelos e 
formulários e similares;
Elaboração de balancetes financeiros, 
demonstrativos de receita e despesa orçamentária, 
razão e diário, apresentados por contas ou grupo de 
contas, de forma analítica ou sintética;
Integração de balanços, inclusive consolidações, 
também de fundos especiais e outros Órgãos da 
Administração Direta;
Conciliação de contas bancárias;
Planificação de contas, com a descrição das funções 
e do funcionamento dos serviços contábeis; 
Acompanhamento e executar a contabilidade 
orçamentária, financeira e patrimonial, através de 
sistemas de processamento de dados.

Mês 12

02 Orientação na elaboração de demonstrativos 
exigidos pela LRF (LC 101/200) junto à Câmara 
Municipal de Eusébio.

Mês 12

Valor Global: R $__________ (_____________ )

Identificação:
Endereço:
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CNPJ n°
Cidade:
E-mail:
Representante Legal:
CPF n°
Validade da Proposta: 60 Dias
Prazo de Execução Contratual: De Acordo com o Edital

Declaramos ainda que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, 
tarifas custos e demais encargos que incidam sobre os serviços prestados.

Data:_________/__, de de

Identificação e Carimbo
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