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Estado do Ceará S _ ÚE. _
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIDADE - Lt,

CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE _ H
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SÃO DE HABILITAÇÃOATA DA SES

PROCESSO LICITATORIO N° 003/2019-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04010001/19
OBJETO: prestação de serviços técnico administrativo junto ao setor de recursos humano e consulto
interno do Poder Legislativo Municipal de Caridade

Aos 01 de Fevereiro de 2019, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE,
estando presentes Os membros: CLEBER DE PAULA XAVIER - Presidente, MARIA ELIETE AMORIM
BITTENCOURT - Membro, FRANCILENE AMORIM MARTINS - Membro, para proceder a abertura referente ao
processo licitatório n° 003/2019-TP, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a prestação de
serviços técnico administrativo junto ao setor de recursos humano e consultoria ao controle interno do Poder

/¿-egislativo Municipal de Caridade. A presente abertura compareceram as licitantes: A M SERVIÇOS, representado
or ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA, F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO,
representado por FRANCISCO DE AssIs Dos sANTOs, PRÓ CONTÁBIL AssEssORIA CONTÁBIL LTDA -
ME, representado por MARCOS ROBERTO LIMA ARAÚJO. O trabalho da comissão iniciou-se com o recebimento
dos envelopes contendo os documentos habilitatórios e as propostas de preços e O recolhimento da assinatura, na lista
de presença, das licitantes presentes à sessão. Em seguida foram abertos os envelopes contendo os documentos e os
mesmos rubricados pelos membros da comissão e pelos representantes presentes. Apos a análise de toda
documentação das licitantes participantes do presente certame, a Comissão concluiu que ESTÃO I-IABILITADAS
para a segunda fase do presente certame, por terem atendido todas as exigências contidas no instrumento

ocatorio, as licitantes: A M SERVIÇOS, F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO, PRO
RIA CONTÁBIL LTDA _ ME.
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Estado do Cea rá
GOVLERNO MUNICIPAL DE CARIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE T* Ç V
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

h Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de CARIDADE, através da(o)
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE torna público para conhecimento dos interessados, O julgamento das
propostas de que trata O processo licitatório n° 003/2019-TP que teve como objetivo a seleção da melhor proposta

_para prestação de serviços técnico administrativo junto ao setor de recursos humano e consultoria ao controle interno
ti Poder Legislativo Municipal de Caridade. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO O processo licitatório n° 003f20l9-TP e
ADJUDICO à(s) prOponente(s) A M SERVIÇOS, com o valor total de RS 42.000,00(Quarenta e Dois Mil Reais), F
DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO, com o valor total de R$ 42.000,00(Quarenta e Dois Mil
Reais)., vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto.

nto competente para as providências de costume.Publique-se. Ao departame

l de Fevereiro de 2.019CARIDADE - CE, 0
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ATA DA SESSAO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2019-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04010001/19

Aos 01 de Fevereiro de 2019, as 10:45 horas reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) CAMARA MUNICIPAL DE
CARIDADE, estando presentes os membros: CLEBER DE PAULA XAVIER - Presidente, MARIA ELIETE
AMORIM BITTENCOURT - Membro, FRANCILENE AMORIM MARTINS - Membro, para proceder a abertura
das propostas de preços das licitantes habilitadas no processo licitatório n° 003/2019-TP, na modalidade TOMADA
DE PREÇOS, que tem como objeto a prestação de serviços técnico administrativo junto ao setor de recursos humano
e consultoria ao controle interno do Poder Legislativo Municipal de Caridade. A presente abertura compareceram as
icitantes: A M SERVIÇOS, F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO, PRO CONTABIL

ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME. O trabalho da Comissão iniciou-se com a abertura dos envelopes contendo
as propostas das licitantes habilitadas. Concluída a abertura dos envelopes de propostas de preço e o devido exame
dos mesmos, passou-se ao julgamento tendo em vista O critério editalício de MENOR PREÇO, onde constatou-se que
o participante A M SERVIÇOS foi vencedor no item 00001, perfazendo o valor total de RS 42.000,00(Quarenta e
Dois Mil Reais), F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO foi vencedor no item 00002, perfazendo
o valor total de RS 42.000,00(Q_uarenta e Dois Mil Reais). _ Dada a palavra aos presentes, dela nenhum fez uso, e
todos, quando perguntados pelo(a) Presidente se abriam mão do eventual direito de recurso, disseram sim. Nada mais
havendo a ser tratado, a(o) Presidente da Comissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspendeu os trabalhos
para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pede a Presidente que todos assinem.
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PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019 _ TP

RAZÃO SOCIAL: P DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO - ME
ENDEREÇO: R DOMINGOS PAULINO, 1359
BAIRRO; CENTRO CIDADEz PARACURU - CE - CEP; 62.630-ooo
CNPJ: 10.892.300/000I-86

FONES; (S5) 999543540 / (ss) 9s792-5757
EMAIL: sertap.ce@hotmai1.com
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DADOS BANCÁRIOS DA
EMPRESI-tz
Agência 11° 2391-4
Conta Corrente n° 18.600-7
Banco do Brasil -¬ Paracuru

M/.

UTEM

. . _.___¬_L,_

__ 1 QUANT
_DE$Ç_RlÇA_O _ _ _ íUNIDADE¬Í_

E vAI_oR`VALOR

I UNITÁRIO R$ , TOTAL R$

z--~.. 1 01 equipe da CONTRATADA. 1.2. Orientar os* Mês 12 3_500_00 ,fi __¡2_000_00 ._

h¬-_¡-

consumo em conformidade com as notas fiscais 5

| ÍÚ

Prestação de serviços de Consultoria em Controle
interno junto aos controles administrativos doi
poder legislativo com atuação exclusivo nas
areas de controle de materiais (almoxarifado), 1
administração do Patrimônio, controle del
combustiveis (frota), deverá compreender: 1.1. 'I
Promover a orientação para manutenção do l
tombamento de todos os bens patrimoniais (bens 1
móveis e imóveis, mantendo-os devidamente _
cadastrados através de sistema informatizado. O '
inventário de todos os bens será efetuado por›
.servidores desta com o acompanhamento de

Serviços de Controle do Almoxarifado _ Ã _
compreendendo as seguintes açoes: 1.2.1.
Promover a orientação aos órgãos quanto àá
maneira de formular requisições de material; *_ 1
1.2.2. Orientar o Cadastro dos materiais del * I

de entrada de material e as notas de requisição A
de material no sistema de Controle do

|~ IAlmoxarifado; 1.2.3. Promover a orientaçao para
perfeita manutenção de estoque e guarda, em i:
adequada ordem de armazenamento, fi _
conservação, classificação e registro dos;

Á __ materiais,' l.2._4._ __ Orientar_alfnanustenrçãol _ _

1 I

l
l

1
I I

l
I'

l
I

As 4

(S5) 99954-8540 Í 99227-2225 Í 98792-5757

F DE A Dos SANTOS CQNTiíš2,L,š-AD.MiNIsTRAT|vo - ME
Rua Domingos Paulino, 1359 - Centro

CN PJ: 10.892.300/0001-36 - INC. ESTADUAL 06.381.540-O - lNSCRlÇAD MUNICIPAL 560.349 'I

Paracuru I Ceará
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I l ¢ 4 nr l ` | Íâatualizada da escrituraçao referente ao l i 1

movimento de entrada e saida de materiais do â
l estoque existente; 1.2.5. Orientar durante l i

\ \ I IVacompanhamento, as repartiçoes, no que se l l
' refere ao fornecimento dos materiais, Í Í

1' requisitados para os diversos serviços; 1.2.6 Fazer .
E análise e relatório mensalmente da
l documentação de Receita e Despesa; 1.2.6.1 l
§Deveró, ainda, ser incluso em cada relatório 5. N

= í mensal, sugestões de melhoria na execução do ,Ê * l 1 ,
Controle interno, quando for o caso. 1.3 A

,CONTRATANTE fornecerá uma via das notasl '
Í l.¬.-... fiscais de compra de bens de consumo para que
seja feito a digitalização dos dados da nota fiscal , Í

É no sistema, bem como a emissão dos relatórios k l 1
i .

lde Controle do Almoxarifado. 1.4 A CONTRATADA *l
se compromete com a orientação para *
elaboração dos relatórios abaixo relacionadosn
1.4.1. Relatório dos Bens do Almoxarifado 1.4.2. .

i Relação de entrada e saida de material por área l :
l de consumo 1.4.3. Relatório de despesa de
, combustivel 1.4.4. Posição financeira dos saldos¡ l

idos itens do Almoxarifado 1.4.5. Relatório de if ii z «
Consumo de Combustivel porSetor. A i

l ' . z

E    -   . . 42-090,00

Valor global desta proposta: R5 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).

Condições de pagamento: Mensal
z=-¬ Validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

No preço cotado estão inclusos todos os insumos que o compõe: despesas diretas e indiretas,
impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros custos que incidam sobre a contratação
do objeto.

Paracuru-Ceará, O1 de fevereiro de 2019.

- 0..
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FUEA DÚS SANÍSOS CONTROLEADMIN/STRA T/VO - ME "":äfl , èãf* x

CNPJ: 1o.a92.3oo1ooo1-as ,.,›,›~°°Ê;‹,»\'P  q  '§§z›fi“*°
i H 'Q J 93

' Rua Domingos Paulino, 1359 - Centro - J W
QQ E DE Adoos santos coNTRoLE Aosmimstsâtivo + ME ..av QE

/CNP12 10.892.3ÚÚ,¡.ÚÚ01-35 _ ÍNC. ESTÃDUÃL Ú5.381.540*O _ ÍNSCHÇÃO MUNÍCÍPÉL 550.349 ,,,_.

(ss) 99954-8540 1992212225/ save-›2-5757 sf I
Paracuru / Ceará   
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Tolimpà DE PREÇO N° aos/21119 - TP

PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE; Antonio matos oe oLlvElRA slLvA
c N P .lz 1s.12o.as1/com-55
TELEl=ol~lE; (as) 9 a?22-sõe4
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ENDEREÇOI Av. Alfredo Fernandes Fra nco, S/N, Center Comercial, Sala 06 I Centro -Piquet Carneiro-CE.
CEP: 63.605-000

BANCO DO BRASli_, Agência: 4293-5, Conta Corrente: 12.2513
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

A presente proposta de preços tem como objeto prestação de serviços técnico administrativo junto ao setor de
recursos humanos do Poder Legislativo Municipal de Caridade. Constando dentre outras orientações praticas tanto
na fase interna quanto externa do procedimento licitatório, conforme detalhes técnicos constantes do projeto básico,
observado as condições e especificações abaixo, de acordo com condições constantes no Edital de TOMADA DE
PREÇOS N” 003l201 9-TP e projeto Básico em Anexo I, parte integrante do certame licitatório.
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vALon
MENSAL É VALOR TGTAL

'T

lseavlços tenlco Aomlnlsrnârlvo Em
lassessoal/1. E consutronuà Ao SETUR DE
llContrataçäo de consultoria e assessoria ao setor de
,pessoal do Poder legislativo Municipal, possibilitando
lo controle e monitoramento das atividades de
,administração de pessoal (adminissão,
lmovimentação de servidores, desligamento entre
,outros procedimentos), através de um sistema de
lgestâo de folha de pagamento e recursos humanos,
llsubsidiando à Câmara Municipal de controle e

01

llgeraçâo da GHP, guias do INSS, SIM -Sistema de
llnformações Municipais do Tribunal de Contas do
llEstado do Ceará - TCE, e o devido
iacornpanhamento dos gastos com o pessoal da

lnecusos Humanos. l

llinformações cadastrais dos servidores do Legislativo;
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Rs 3.500,00 N Rs 42.ooo,oo
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.;C_âmer‹fâ Municipal. _ l
TOTAL: MÊS
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R$ 3.500,00 R$ 42.000,00
lã
ii

VALOR GLOBAL DE R$ 42 000 G0 (QUARENTA E DOIS NHL REAIS)

- Av.Alfredo Fernandes Franco, S/N, Center Comercial Sala 06 I Centro -Piquet Carneiro CE.
CN?.i':13.120.861Í0001-55 I Cel. (88)99722-5564

e-mail: marlos.amsewicos@hotmail.com
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I incidem sobre os serviços prestados.

00312019-TP e do Projeto Básico - Anexo ll.
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CNPJ: 13. 12036110001-55
I CPF: 795.099.403-72
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I Declaro que, nos valores apresentados acima, estao incluídos todos os tributos, custos e demais encargos que

Declaro que aceitamos e cumprimos todas as exigências e prazos do Edital de Tomada de preços N”

Piquet Carneiro, 01 de fevereiro de 2019.

f rara P{Ãš¿1€á1Liâã?4m iveir Sšv Müçúä `€;'/äúiafl
Sócio Diretor A M SERVIÇO

¬..-

A M SERVÍÇOS

CNPJ 13 120 861/0001-55 I Cel (38I99722-5664
e-mail: marlos.amsenrícos@ hotmaii.corn
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PRoPosTA DE PREços
A cAlvlARA lvluNlclPAL DE cARlDADE - CE
colvllssÃo PERMANENTE DE LlclTAçÃo - cPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS 00311 9-TP

A presente proposta tem como objeto prestação de serviços técnico administrativo junto ao
setor de recursos humano e consultoria ao controle interno do Poder Legislativo Municipal de
Caridade. constando dentre outras orientações práticas tanto na fase interna quanto externa
do procedimento licitatório. conforme detalhes técnicos constantes do projeto básico.,
observando as condições e especificações abaixo de acordo com as condições constantes do
Edital de TOMADA DE PREÇOS n.° 003/20019-TP e Projeto Básico Anexo I, parte integrante
do certame licitatório.
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ASSESSORIA E CONSULTORIA AO RECURSOS
HUMANOS
Contratação de consultoria e assessoria ao setor
pessoal do Poder Legislativo Municipal,
possibilitando o controle e monitoramento das
atividades de administração de pessoal (admissão,
movimentação de servidores, desligamento entre
outros procedimentos), atraves de um sistema de
gestão de folha de pagamento e recursos
humanos, subsidiando ã Câmara Municipal de
controle de infomações cadastrais dos servidores
do Legislativo, geração de GFIP, guias de INSS,
SIM - Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE e o
devido acompanhamento dos gastos com pessoal
da Cámara M_u_ni_çipaI.

(tres mil .
seiscentos e
dez reais)

(quarenta
três mil
trezentos
vinte reais)

E

e

CONSULTORIA A CRONTOLADORIA AS
CAMARA DE CARIDADE.
Prestação de selviços de consultoria em Controle
Interno junto aos controles administrativos do poder
legislativo com atuação exclusiva nas áreas de
controle de materiais (almoxarifado), administração
de Patrimonio, controle de combustíveis (frota),
deverá compreender: 1.1 Promover a orientação
para manutenção do tombamento de todos os bens
patrimoniais (bens moveis e imóveis), mantendo-os
devidamente cadastrados através de sistema
informatizado. O inventario de todos os bens será
efetuado por servidores desta com o
acompanhamento de equipe da CONTRATADA.
1.2 Orientar os Serviços de Controle do
Almoxarifado compreendendo as seguintes ações:
1.2.1 Promover a orientação aos Órgãos quanto ã
maneira de formular requisições de material; 1.2.2
Orientar o Cadastro dos materiais de consumo em
conformidade com as notas de requisição de
material no sistema de Controle do Almoxarifado;
1.2.3 Promover a orientação para perfeita
manutenção de estoque e guarda, em adequada
ordem de armazenamento, conservação,
cIassifica_ção *je registro dos Mmateriais; 1.2.4

MÊS 12 O ` Rs 3.050,00

(três mil
seiscentos e
cinquenta
reais)
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R$ 43.800,00
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três mil

reais
oitocentos
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Orientar a manutenção atualizada da escrituração z l .
referente ao movimento de entrada e saída de ` r - ' .
materiais do estoque existente; 1.2.5 Orientar . I' -z _. 7
durante acompanhamento, as repartições, no que '
se refere ao fornecimento dos materiais '
requisitados para os diversos serviços; 1.2.8 Fazer
análise e relatório mensalmente da documentação r
de Receita e Despesa; 1.2.8.1 Deverá, ainda, ser ,

I incluso em cada relatório mensal, sugestões de
melhoria no execução do Controle Interno, quando l
for o caso. 1.4 A CONTRATANTE fornecerá uma
via das notas fiscais de compra de bens de
consumo para que seja feito a digitação dos dados
da nota fiscal no sistema, bem como a emissão dos .
relatórios de Controle do Almoxarifado. 1.5 A T
CONTRATADA se compromete com a orientação
para elaboração dos relatórios abaixo relacionados:
1.5.1 Relatório dos Bens do Almoxarifado; 1.5.2
Relação de entrada e saída de material por área
de consumo; 1.5.3 Relatório de despesa de
combustivel; 1.5.4 Posição financeira dos saldos

T dos itens do Almoxarifado; O *

*'T(_.

Ã; ç VALOR TOTAL ç ç _ ç A R$ 37_1zg,00 l

E

A
`V . Í __}:_P,_a‹r:'

rf J

'1

Valor Global da Proposta de Preços R$ 87.120,00 (oitenta e sete mil, cento e vinte reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

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

Declaramos que aceitamos e cumprimos todas as exigências e prazos do Edital de TOMADA DE
PREÇOS n.° 00372019-TP e do Projeto Basico - Anexo ll.

RAZÃO SOCIAL: PRO CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 19.181.071/0001-66 _
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 286.608-0 - INSCRIÇAO ESTADUAL: 06.479.231-5
ENDEREÇO: Rua General Clarindo de Queiroz, 770 Sala 104 - Centro - Fortaleza - CE
FONEIFAX: (85) 3252-1175 - 3252-8805
BANCO: Bradesco AGENCIA: 0295 CONTA CORRENTE: 37.897-6

Fortaleza-CE, 01 de fevereiro de 2019.

f:

E Ú fl) -V .zw __,...

M Rcos Roeearo LrrvrAfRAuJo
Cart. ira Identidade CE 01216 -CRC - OE
j cr=>F 501 .29õ.433-po

F!

É Pró Contábil Assessoria Contábil Ltda.
Rua General Clarindo de Queiroz 770- sala 104 - Centro -_ Fortaleza - CE 1

CNPJ - 19.181 .071/000” -66 - e-mail: nlarcosrobertoarau_|o@uoI.com.br
Telefone: 85-3252-1 175


