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ANEXO I – PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 
À 
CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS-SP 
 
REF. 
CONVITE Nº 003/2016 

TIPO: MENOR PREÇO 
 
Prezados Senhores: 
 
Proposta que faz a [nome do licitante], CNPJ nº [número], sediada [endereço completo], neste ato representada 
por [nome e número de identidade e CPF do declarante] para a prestação dos serviços abaixo relacionados, 
conforme estabelecido no Convite em referência. 
 
OBJETO: Prestação de serviços especializados de Assessoria e Consultoria Mensal, nas áreas Administrativa, 
Financeira e Contábil, pelo período de 12 (doze) meses: 
 
 1.2. Os serviços a serem prestados são: 
 
a) Atender as consultas da área administrativa via telefone, e-mail, ou outros meios eletrônicos; 

b) Atender por meio de emissão de pareceres, consultas ou orientações técnicas, as solicitações formais e 
por escrito das áreas descritas acima; 
c) Orientar os servidores das áreas de Licitações e Contratos, Compras e Recursos Humanos no sentido de 
desenvolver habilidades técnicas para o trabalho; 
d) Analisar e acompanhar os processos de licitação realizados pela Câmara Municipal, bem como a 
execução dos contratos administrativos pertinentes, auxiliando a comissão de licitação na elaboração de editais, 
contratos e demais atos jurídicos; 
e) Acompanhar e orientar a Câmara Municipal de Sete Barras na instauração de Sindicância, inquéritos e 
processos administrativos que envolvam servidor público da Câmara Municipal; 
f) Auxiliar na elaboração de defesa em processos apartados das Contas do Poder Legislativo junto ao E. 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tais como admissão de pessoal (processo seletivo e/ou concurso 
público) e subvenções, acompanhando a tramitação dos processos junto ao Tribunal de Contas no ano que foi 
prestada a assessoria, até conclusão final; 
g) Acompanhar os processos que tramitam perante o Tribunal de Contas, apresentar manifestações, 
defesas e recursos que envolvam a Câmara Municipal; 
h) Manter a Câmara Municipal atualizada no tocante às edições de novas normas legais (Emendas 
Constitucionais, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos, Portarias, Resoluções, Instruções e demais Atos) 
dos mais diversos organismos federal e estadual, bem como das agências reguladoras, enviando imediatamente 
e-mail à Câmara Municipal e disponibilizando no site da empresa as publicações de seu interesse; 
i) Elaborar o calendário mensal de todos os compromissos obrigatórios da Câmara Municipal, 
disponibilizando no site e, na data anterior ao compromisso, alerta no site da empresa o compromisso a ser 
cumprido, bem como, enviar e-mail à Câmara Municipal; 
j) A Empresa deverá visitar mensalmente a Câmara Municipal e, por processo de amostragem, avaliar os 
procedimentos, processos, sistemas de trabalho, registros e documentos com o objetivo de aferir o cumprimento 
da Constituição Federal, normas e instruções, cumprimento do calendário de obrigações, formalização adequada 
na elaboração de contratos e realização de licitações, despesas com pessoal, rotinas trabalhistas, PASEP e 
obrigações patronais, emitindo, eventualmente, se necessário, relatório das anomalias detectadas ou então, se 
reunir com os responsáveis pelas áreas respectivas para alertar das falhas detectadas, em como, orientar quanto 
à legalidade e à forma correta de executar os serviços; e 
k) Emitir, se necessário, notas técnicas para alertar e/ou esclarecer dúvidas ou, ainda, para corrigir as 
eventuais falhas detectadas nas visitas. 
 
1. Valor mensal para a prestação dos serviços em questão: XXXXX (XXX) 
2. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA PARA O PERÍODO DE 12 MESES: XXX (XXX) 
Atenciosamente, 
Localidade, XX de XXXXXX de 2016. 
Carimbo da empresa 
(Assinatura do representante legal da Licitante) 


