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E D I T A L 
 

CARTA CONVITE 01/2014. 
 
 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA – 
CAU/RO, através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 
constituída conforme Portaria nº. 01/2012 leva ao conhecimento dos 
interessados que será realizada licitação na modalidade CARTA CONVITE, do 
tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” nos termos das Leis nºs 8.666, de 21.06.93, e 
8.883 de 08.06.94, e suas modificações posteriores e as condições abaixo. A 
documentação relativa à habilitação, bem como as propostas, deverão ser 
entregues CAU/RO, à Av. Carlos Gomes n°. 1223, Porto Shopping, sala 206, 2º 
andar, Bairro Centro – Porto Velho/RO, às 09:30 horas, do dia 11 de janeiro  
de 2014, em envelopes distintos, lacrados, devidamente identificados: 
Envelope nº. 1 - DOCUMENTOS e Envelope nº. 2 - PROPOSTA. Não havendo 
expediente na data marcada a Licitação será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, mantidos o mesmo local e horário. 
 

1. DO OBJETO 
 

1. A presente licitação tem por objeto a contratação de escritório de 
contabilidade para prestação de serviços técnicos profissionais contábeis para 
assessoramento nas movimentações financeiras do CAU/RO, conforme projeto 
básico, Anexo I. 
 

2. DOS LICITANTES 
 

2.1 Somente poderão participar do presente certame os escritórios de 
contabilidades (pessoa jurídica) que atuem no mercado nacional, legalmente 
estabelecidos e que satisfaçam as condições deste Edital e seus anexos. 
 
2.2 não poderão participar da licitação consórcio de empresas, qualquer que 
seja sua forma de constituição, e empresas que, por qualquer motivo, estejam 
declaradas inidôneas para licitar/contratar com a Administração Pública ou 
suspensas temporariamente pelo Conselho Federal e Estaduais, bem como 
empresas concordatárias ou que hajam tido sua falência declarada, ou se 
encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 
 
2.3 até o dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, cada licitante 
deverá apresentar à Comissão, simultaneamente, sua documentação e 
proposta de preço em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, 
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além 
da firma ou razão social, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO 
EDITAL Nº. 01/2014 – CAU/RO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA 
EDITAL Nº. 01/2014 – CAU/RO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 
 

3.  DA HABILITAÇÃO 
 

3.1 Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope 
individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme 
indicado no item 2.3; 
 
3.2 a entrega dos envelopes deverá ser feita pela licitante, através de seu 
representante legal, ou pessoa portadora de poderes especiais de 
representação; 
 
3.3 para participar do presente certame o licitante deverá apresentar os 
seguintes documentos de habilitação: 
 
3.3.1 – Relativos à Regularidade Fiscal: 
 
3.3.1.1 contrato social da empresa e suas respectivas alterações, 
acompanhado dos documentos pessoais dos seus sócios; 
 
3.3.1.2 prova de inscrição atualizada no cadastro nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ); 
 
3.3.1.3 Alvará de localização e licença de funcionamento expedido pela 
autoridade municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante; 
 
3.3.1.4 certidão negativa, ou positiva com efeito negativo, demonstrando a 
regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio 
ou sede do licitante; 
 
3.3.1.5 certidão de regularidade perante o Instituto de Seguridade Social 
(INSS); 
 
3.3.1.6 certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 
 
3.3.1.7 certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 
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3.3.2 Relativos à Qualificação Técnica: 
 
3.3.2.1 certidão que comprove que o escritório de contabilidade está 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade de sua sede, 
de acordo com o que prescreve o Decreto Lei nº 9.295/46; 
 
3.3.2.2 declaração de que a proponente tem conhecimento do Edital e seus 
anexos, com aceitação das regras, cláusulas e condições do certame, 
conforme anexo II; 
 
3.3.2.3 declaração expressa de que não existe fato superveniente impeditivo da 
habilitação, sujeitando-se às penalidades cabíveis caso algum seja 
comprovado, conforme anexo III; 
 
3.3.2.4 declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, menores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 
14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz (Lei 
9.854/99), conforme anexo IV; 
 
3.3.2.5 procuração, pública ou particular, passada pelo licitante, assinada por 
quem de direito, outorgando ao seu representante, poderes para tomar as 
decisões que julgar necessária durante o procedimento da habilitação e 
abertura das propostas, sendo necessário o reconhecimento de firma, no caso 
de procuração particular, ou outro documento equivalente, quando a licitante 
não for representada por seus sócios com poderes de representação no 
respectivo contrato social; 
 
3.3.2.6 a falta do documento previsto no subitem “3.3.2.5” não inabilita o 
licitante, ficando, porém, impedido o representante não credenciado de 
qualquer interferência no processo licitatório, em nome do presentado, até a 
obtenção deste documento; 
 
3.3.2.7 os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, acompanhado das cópias, quando então estas deverão ser 
devidamente autenticadas pela Comissão de Licitação ou funcionário 
designado, cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão 
da imprensa oficial, nos termos do caput do art. 32, da Lei nº. 8.666/93. 
 
3.3.2.8 três atestado de capacidade técnica assinado pelo órgão responsável e 
autenticado. 
 
3.3.2.9 o edital só poderá se retirado até 24 horas antes do inicio do certame. 
 
3.3.2.10 todos os documentos de habilitação deverão ser autenticados em 
cartório ou em até 24 horas antes no CAU/RO pela comissão. 
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4. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

4.1 A proposta deverá: 
a) Fazer menção ao número deste Convite, ser datilografada ou impressa em 
papel timbrado da empresa licitante, sem emenda ou rasura, sem condições 
alternativas, em uma via; 
 
b) ser datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo 
representante legal da empresa licitante; 
 
c) conter a razão social do licitante, endereço, telefone e fax; 
 
d) apresentar cotação de preço total dos serviços e o preço/mês, em moeda 
nacional, preferencialmente em algarismo e por extenso, de acordo com este 
convite; 
 
e) especificações claras e detalhadas do objeto em conformidade com o 
Projeto Básico; 
 
f) ter prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da 
apresentação das propostas, tudo conforme anexo V. 
 
4.2 a cotação apresentada e levada em conta, para efeito de julgamento será 
de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração. 
 
4.3 o preço cotado deve incluir todos os custos de tributação, bem como as 
taxas, impostos e demais despesas pertinentes, salvo as despesas com a 
realização dos serviços, tais como cópias, sedex, e depósitos judiciais. 
 

5 – DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA 
 

5.1 após a comissão de licitação declarar encerrado o prazo para recebimento 
dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito. 
 
5.2 recebidos os envelopes “documentação” e “proposta de preços”, e uma vez 
iniciada a abertura dos mesmos, não serão permitidas quaisquer retificações 
que possam influir no resultado final do processo licitatório. 
 
5.3 todos os documentos serão rubricados pelos membros da comissão de 
licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes. 
 
5.4 após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão de 
licitação. 
 



 

Avenida Carlos Gomes nº1223 Porto Shopping 2º Piso Sala 206 Porto Velho – RO Telefone (69)3229-2070/3221-3758  

CEP:76801-123 Email: atendimento@cauro.org.br 

 

 
 
 
 

6 – DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
 
6.1 abertos os envelopes “documentação”, a comissão permanente de licitação 
poderá apreciar os documentos de cada licitante, individualmente, podendo na 
mesma reunião divulgar o nome dos habilitados e dos inabilitados, devendo 
aos últimos serem devolvidos os envelopes “proposta de preços” devidamente 
fechados, desde qual não tenha havido recurso. 
 
6.2 a comissão permanente de licitação, após a abertura dos envelopes 
relativos à documentação de habilitação, poderá suspender a reunião a fim de 
que tenha melhores condições de análise, marcando, na oportunidade, nova 
data e horário em que voltará a reunir-se. 
 
6.3 o não comparecimento de qualquer dos participantes à nova reunião 
marcada não impedirá que ela se realize. 
 
6.4 será julgado habilitado o proponente que apresentar todos os documentos 
exigidos em conformidade com o item 3 deste convite e atender as demais 
condições previstas no capítulo III. 
 
6.5 a inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das 
fases subsequentes. 
 
6.6 julgada a habilitação e divulgado o seu resultado, a comissão poderá, na 
mesma reunião, proceder à abertura dos envelopes nº 2 (proposta de preços) 
dos licitantes habilitados, desde que tenha havido desistência expressa dos 
participantes em interpor recurso, que será consignado em ata. 
 
6.7 os envelopes fechados, correspondentes às propostas de preços dos 
licitantes inabilitados, serão devolvidos aos respectivos proponentes, desde 
que não tenha havido recurso ou, após a sua denegação. 
 
6.8 se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes 
“documentação” e “proposta de preços” em um único momento, em face do 
exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com 
os requisitos deste convite, os envelopes não abertos, já rubricados, ficarão em 
poder da comissão de até a data e horário oportunamente marcado para outro 
evento. 
 
6.9 levando-se em conta a atividade específica da concorrente e o interesse do 
CREMERO, facultada à comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase 
deste convite, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente das propostas. 
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7 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

7.1 trata-se de licitação enquadrada no art. 45, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº. 
8.666/93 (MENOR PREÇO). 
 
7.2 será vencedor do certame o licitante que apresentar a proposta de acordo 
com as exigências deste convite e ofertar o menor preço para execução do 
serviço. 
 
7.3 não seremos consideradas qualquer oferta de vantagem não prevista neste 
convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou 
vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes. 
 
7.4 no caso de discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o 
primeiro; ocorrendo discordância entre o valor em algarismo e por extenso, 
prevalecerá este último. 
 
7.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio 
em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, podendo ser 
realizado na mesma oportunidade. 
 

8 – DA DESCLASSIFICAÇÃO 
 

8.1 serão desclassificadas, com base nos artigos 44, § 3º, e 48, incisos I e II, 
da Lei n. 8.666/93, as propostas que: 
 
a) apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatível com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que este convite não tenha estabelecido limites mínimos; 
 
b) apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 
 
c) não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório. 
 

9 – DOS RECURSOS 
 

9.1 observado o disposto no art. 109 da lei 8.666/93, o licitante poderá 
apresentar recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do 
ato ou da lavratura da ata, nos casos enumerados no citado dispositivo legal. 
 
9.2 interposto, uma cópia do recurso será encaminhada aos demais licitantes, 
que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
9.3 os recursos deverão observar as seguintes formalidades: 
 
a) datilografados ou impressos e devidamente fundamentados; 
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b) assinados por representante legal do licitante. 
 
9.4 os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
 

10 – DAS MULTAS E PENALIDADES 
 

A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades e/ou multa: 
 
Parágrafo primeiro: nos termos do artigo 86, da lei nº. 8.666/93, fica a 
contratada, em caso de descumprimento de qualquer das condições 
avençadas, sujeita à multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, calculada 
sobre o valor da respectiva etapa de execução do contrato, até o limite de 10% 
(dez por cento) do valor do contrato. 
 
Parágrafo segundo: não havendo mais interesse do CONTRATANTE na 
execução parcial ou total do contrato, em razão do descumprimento, pela 
CONTRATADA, de qualquer das condições estabelecidas, fica estipulada a 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, nos termos do 
inciso II, do artigo 87, da lei n. 8666/93. 
 
Parágrafo terceiro: o disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação 
de outras penalidades a que seja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos 
artigos 87 e 88 da lei n. 8.666/93. 
 
Parágrafo quarto: os valores relativos às multas estabelecidas nos parágrafo 
primeiro e segundo poderão ser descontados dos pagamentos eventualmente 
devidos a CONTRATADA. 
 

11 – DO PAGAMENTO 
 

11.1 ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual, o adjudicatário 
protocolizará o documento de cobrança (nota fiscal ou fatura) que, após a 
devida atestação e regular liquidação, bem como dos descontos tributários, 
será objeto de pagamento no prazo de 05 dias úteis contados a partir da data 
de atestação, de acordo com as condições apresentadas e aceitas no convite, 
mediante a emissão de cheque nominal e cruzado, ou credito em conta 
corrente indicada pela licitante vencedora; 
 
11.2 havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento 
sustado até que o adjudicatário providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do 
contratante. 
 
11.3 Dotação Orçamentária: as despesas para contratação dos serviços 
decorrentes da presente licitação correrão à conta da rubrica  



 

Avenida Carlos Gomes nº1223 Porto Shopping 2º Piso Sala 206 Porto Velho – RO Telefone (69)3229-2070/3221-3758  

CEP:76801-123 Email: atendimento@cauro.org.br 

 

 
 
 
 
622.11.01.04.04.002 (Serviço de Assessoria e Consultoria), com limite de valor 
global para 12 (doze) meses. 
 
 

 
12 – DO CONTRATO 

 
12.1 O contrato obedecerá ao disposto neste convite e às normas contidas no 
capítulo III da Lei 8.666/93, e deverá ser assinado pelo licitante vencedor no 
prazo máximo de 05 dias úteis contados da data da convocação, conforme 
anexo VI. 
 
12.2 quando o licitante vencedor não assinar o termo de contrato no prazo e 
condições estabelecidos no item 12.1 deste convite, o CAU/RO poderá 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 
 
12.3 são vedadas a subcontratação, cessão ou transferência parcial/total do 
objeto deste convite. 
 
12.4 O prazo de vigência do contrato será fixado a partir da data da sua 
assinatura e terá a duração de 01 (um) ano, conforme dispõe o artigo 57, da 
Lei 8.666/93. 
 

13 – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
13.1 o valor do objeto desta licitação é fixo e irreajustável. Será, no entanto, 
permitida a repactuação do contrato com base no IGPM – Índice Geral de 
Preços de Mercado, calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, na 
forma da legislação aplicável, desde que seja observado o interregno de, no 
mínimo, um ano, a contar da data da proposta, ou do orçamento a que a 
proposta se referir, ou da data da última repactuação e deverá apresentar 
também justificativa, por escrito, até o 10º (décimo) dia útil anterior ao termo 
final do 1º ano de contratação. 
 

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

14.1 e parte integrante deste convite: 
 
- anexo I (projeto básico); 
- anexo II (declaração de conhecimento); 
- anexo III (declaração de Inexistência de fato superveniente); 
- anexo IV (declaração de menor); 
- anexo V (proposta de preço); 
- anexo VI (minuta do contrato); 
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14.2 O CAU/RO poderá revogar ou anular esta licitação, assim como alterar 
seus quantitativos, desde que obedecidas as regras contidas nos arts. 49 e 65 
da Lei 8.666/93. 
 
14.3 independente de declaração expressa, a simples participação nesta 
licitação implica a aceitação das condições estipuladas no presente convite e 
submissão total às normas nele contidas, exceto se disposto em contrário. 
 
14.4 quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a este 
convite, serão prestados pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA - 
CAURO, na sua sede, sito Av. Carlos Gomes n°. 1223, Porto Shopping, sala 
206, 2º andar, bairro Centro – Porto Velho/RO – no horário de 08:00 às 4 
horas. 
 
Porto Velho 19 de outubro de 2012. 
 
 
 
 

______________________________ 
Thalita Evangelista Del Nero 
Presidente da CPL/CAU-RO 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

 
1 – OBJETO: 
 
Contratação de escritório de contabilidade para prestação de serviços técnicos 
profissionais contábeis para assessoramento nas movimentações financeiras 
do CAURO. 
 
2 – CARACTERÍSTICAS: 
 
a – classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e 
princípios contábeis vigentes; 
 
b – apuração de balancetes; 
 
c – elaboração do balanço anual e demonstrativo de resultados; 
 
d – orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam 
federais, estaduais ou municipais; 
 
e – escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elaboração das guias 
de informações e de recolhimento dos tributos devidos; 
 
f – atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem 
como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária; 
 
g – orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes; 
 
h – elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos; 
 
i – atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem 
como de eventuais procedimentos de fiscalização do Fisco e do Conselho 
Federal; 
 
j – orientação e controle da aplicação dos preceitos da consolidação das Leis 
Trabalhistas, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS, FGTS e 
outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela CONTRATANTE; 
 
k – manutenção dos registros de empregados e serviços correlatos; 
 
l – elaboração da folha de pagamento dos empregados e de Pró-Labore, bem 
como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 
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m - atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de 
eventuais procedimentos de fiscalização; 
 
n – para a operacionalização acima mencionada, manter no mínimo um 
profissional habilitado à disposição do CAURO, por um período mínimo de 02 
(duas) horas diárias, de preferência nos horários em que os membros da 
diretoria do CAURO estejam presentes, onde será reservada uma sala para os 
serviços diários de assessoria contábil, com toda a estrutura operacional 
necessária, tais como computadores, fax, telefones, papéis, internet, móveis, 
sistema de arquivo e etc., onde deverão ser elaboradas todas os atos 
necessários ao cumprimento das obrigações contratadas, devendo tais 
documentos permanecer arquivados na sede do CAURO, ficando os mesmos 
as disposição da diretoria do CAURO para qualquer fiscalização ou auditoria a 
ser procedida. 
 
o – entrega de relatórios/balancetes mensais eletrônico e impresso; 
 
p – assessoria de serviços pessoal e fiscal; 
 
q – assessoria nos demais departamentos ligados à contabilidade; 
 
r – encerramento do balancete anual; 
 
s – outros assuntos relacionados a departamento contábil 
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 A N E X O II 
 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO 
EDITAL 

 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
 
 
Ao  
CAURO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 
 

Ref. CARTA CONVITE Nº 01/2012 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

  Em atendimento ao previsto no Edital de Licitação – Carta Convite 
nº. 01/2012, declaramos para todos os fins que temos pleno conhecimento do 
Edital e seus anexos, aceitando as regras, cláusulas e condições do certame. 
 
 

Porto Velho,___de                    2013. 
 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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 A N E X O III 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 
 

 
Ao  
CAURO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

 
 

Ref. CARTA CONVITE Nº. 01/2012 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 

superveniente impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de 
todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância 
com as condições constantes no presente Edital e seus anexos. 

 
 

Porto Velho,______ de                   2013. 
 
 
 

 FIRMA LICITANTE/CNPJ 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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 A N E X O IV 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI MENORES EM SEU QUADRO DE 
PESSOAL 

 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
 
 
Ao  
CAURO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

 
 

Ref. CARTA CONVITE Nº. 01/2012. 
 
 
 

 
Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei nº 9.854/99) e do Edital de 
Licitação – Carta Convite n.01/2012 

 
Porto Velho, _______de                  2013. 

 
 
 
 

 FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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 A N E X O IV 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 
 
 
Ao  
CAURO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

 
 

Ref. CARTA CONVITE Nº. 01/2012 
 
Prezados Senhores, 
 
Após cuidadoso exame e estudo do edital da carta convite em referência, seus 
anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar proposta 
para os itens constantes no ponto 2, do ANEXO I, de conformidade com as 
condições estabelecidas no referido edital. 
 
1. Objeto: contratação de escritório de contabilidade para prestação de serviços 
técnicos profissionais contábeis para assessoramento nas movimentações 
financeiras do CAURO. 
 
princípios contábeis vigentes; 
 
b – apuração de balancetes; 
 
c – elaboração do balanço anual e demonstrativo de resultados; 
 
d – orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam 
federais, estaduais ou municipais; 
 
e – escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elaboração das guias 
de informações e de recolhimento dos tributos devidos; 
 
f – atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem 
como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária; 
 
g – orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes; 
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h – elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos; 
 
i – atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem 
como de eventuais procedimentos de fiscalização do Fisco e do Conselho 
Federal; 
 
j – orientação e controle da aplicação dos preceitos da consolidação das Leis 
Trabalhistas, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS, FGTS e 
outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela CONTRATANTE; 
 
k – manutenção dos registros de empregados e serviços correlatos; 
 
l – elaboração da folha de pagamento dos empregados e de Pró-Labore, bem 
como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 
 
m -  atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de 
eventuais procedimentos de fiscalização; 
 
n – para a operacionalização acima mencionada, manter no mínimo um 
profissional habilitado à disposição do CAURO, por um período mínimo de 02 
(duas) horas diárias, de preferência nos horários em que os membros da 
diretoria do CAURO estejam presentes, onde será reservada uma sala para os 
serviços diários de assessoria contábil, com toda a estrutura operacional 
necessária, tais como computadores , fax, telefones, papéis, internet, móveis, 
sistema de arquivo e etc., onde deverão ser elaboradas todas os atos 
necessários ao cumprimento das obrigações contratadas, devendo tais 
documentos permanecerem arquivados na sede do CAURO, ficando os 
mesmos às disposição da diretoria do CAURO para qualquer fiscalização ou 
auditoria a ser procedida. 
 
o – entrega de relatórios/balancetes mensais eletrônico e impresso; 
 
p – assessoria de serviços pessoal e fiscal; 
 
q – assessoria nos demais departamentos ligados à contabilidade; 
 
r – encerramento do balancete anual; 
 
s – outros assuntos relacionados a departamento contábil 
 
VALOR DA PROPOSTA/MÊS: R$ ..............,00 (XXXXXXXXXXXXX) 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$................,00 (XXXXXXXXXXXX) 
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
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Obrigam-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a 
comparecer na data, horário e locais estabelecidos pelo CAU/RO, para se 
proceder à assinatura do contrato. 
 

 
 

Porto Velho, _______de                       2014. 
 
 
 

 FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 

 


