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TOMADA DE PREÇO N. 0 2021.01.14.01-CM 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO 
NORTE/CE 

CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado sediada Av. Deputado Leão 
Sampaio, N. 1990, Bairro Lagoa Seca, Sala nº 304 Juazeiro do Norte/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o 
Nº 12.040.089/0001-07, neste ato representada por seu sócio o Sr. Vicente Virgílio Gomes Garcia, 
inscrito no CPF sob o nº 005.087.713-93, por seu representante legal abaixo assinado; 

OBJETO: Contratação para a prestação de serviços técnicos de assessoria contábil e execução 
orçamentaria, financeira e patrimonial; geração e envio dos dados contábeis do SIM, e no 
acompanhamento das atividades da comissão de orçamento e finanças da Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte/Ceará. Conforme serviços constantes no termo de referência Anexo Ido edital. 

Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da lei nº 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade Tomada de preços Nº 
2021.01.14.01-CM. 

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não 
ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. Assumimos de bem e fielmente 
prestar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor da presente licitação. 

~ eclaramos que nos custos ofertados já estão incluídas todos as despesas com profissionais, 
transporte, lucro, impostos e todos os demais custos, não sendo admitida a cobrança adicional de 
qualquer outro custo que deveria ser apresentado na proposta de preços. 

Data de abertura: 04/02/2021 

Horário de abertura: 14h00 horas 
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Contratação para a prestação de serviços 
técnicos de assessoria contábil e execução 
orçamentaria, financeira e patrimonial; 
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e no acompanhamento das atividades da MÉS 
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VR. TOTAL 

202.800,00 
(duzentos e 
dois mil e 
oitocentos 

reais) 

Valor total da proposta R$: 202.800,00 (duzentos e dois mil e oitocentos reais) 
,.--... 

npresente proposta terá Validade de 60 (sessenta) dias. 

Prazo de execução até 31 de dezembro de 2021, a contar da assinatura do respectivo contrato. 

Juazeiro do Norte/ CE, 28 dej 

RG: 96029255516 ssp-ce 

Sócio Administrador 

Representante Legal 

Proponente 
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DECLARAÇÃO COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ~~~!/ 
TOMADA DE PREÇO N .0 2021.01.14.01-CM 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO 
NORTE/ CE 

CICLOS CONTABILIDADE S/ S LTDA, pessoa jurídica de direito privado sediada Av. Deputado Leão 
Sampaio, N. 1990, Bairro Lagoa Seca, Sala nº 304 Juazeiro do Norte/ CE, inscrita no CNPJ/ MF sob o 
Nº 12.040 .089/0001-07, neste ato representada por seu sócio o Sr. Vicente Virgílio Gomes Garcia, 
inscrito no CPF sob o nº 005.087.713-93, por seu representante legal abaixo assinado; 

,,_QBJETO: Contratação para a prestação de serviços técnicos de assessoria contábil e execuçao 
rçamentaria, financeira e patrimonial; geração e envio dos dados contábeis do SIM, e no 

acompanhamento das atividades da comissão de orçamento e finanças da Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte/ Ceará. Conforme serviços constantes no termo de referência Anexo Ido edital. 

Declaramos para os devidos fins a composição de unitários, mensais e totais para os serviços junto ao poder 
legislativo de Juazeiro do Norte-CE. 

Valor referente aos serviços 

Profissionais mensal(remuneração) V. mensais dos encargos e benefícios (FGTS, INSS, 
férias, 13° salário, vale refeicão, olano de saúde). 

Valor total 

Contador R$: 4.100,00 R$ 2.158,57 R$: 6.258,57 
(quatro mil e cem reais) (dois mil e cento e cinquenta e oito reais) (seis mil e duzentos e 

cinauenta e oito reais) 
Contador R$: 4.100,00 R$ 2.158,57 R$: 6.258,57 

(quatro mil e cem reais) (dois mil e cento e cinquenta e oito reais) (seis mil e duzentos e 
cinaueota e oito reais) 

Valor total R$: 8.200,00 R$: 4.317,14 R$: 12.517,14 
(oito mil e duzentos reais) (quatro mil e trezentos e dezessete reais e quatorze (doze mil e quinhentos e 

..... centavos) dezessete reais) 
i...ucro estimado R$: 4.382,86 

1 

(quatro mil e trezentos e 
oitenta e dois e oitenta e seis 
centavos) 

Custos mensais da execução do serviço R$: 12.517,14 (doze mil e quinhentos e dezessete reais) 

Lucro estimado a empresa R$ : R$: 4.382,86 (quatro mil e trezentos e oitenta e dois e oitenta e seis centavos) 

o n° 005.187.713-93 

RG: 96029255516 SSP-CE 

Sócio Administrador 
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TOMADA DE PREÇO N.0 2021.01.14.01-CM 

À CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/ CE. 

ATT: Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

CICLOS CONTABILIDADE S/ S LTDA, pessoa jurídica de direito privado sediada Av. Deputado Leão 
Sampaio, N. 1990, Bairro Lagoa Seca, Sala nº 304 Juazeiro do Norte/ CE, inscrita no CNPJ/ MF sob o 
Nº 12.040.089/ 0001-07, neste ato representada por seu sócio o Sr. Vicente Virgílio Gomes Garcia, 
inscrito no CPF sob o nº 005.087.713-93, por seu representante legal abaixo assinado; 

Atendendo às exigências desta Tomada de Preços nº 2021.01.14.01-CM, estamos apresentando nossa 
,,.---_ roposta para execução dos serviços objetos de contratação estabelecidas na minuta do Contrato, anexo 

ao edital. 

Declaramos expressamente que concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições 
desta licitação, expressas nesta Tomada de Preços, bem assim com as condições de contratação 
estabelecidas na minuta do Contrato, anexa ao Edital. 

Manteremos valida esta proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua 
apresentação e abertura. 

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. 

Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as normas técnicas e profissionais brasileiras, 
bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 
assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. 
Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa 

---' •omissão Permanente de Licitação os Esclarecimentos e informações adicionais que lhe sejam 
solicitados, bem como assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e tudo o mais 
que fizer necessário à representação legal desta licitação. 

Juazeiro do Norte/ CE, 28 de janeiro de 2021. 

RG: 96029255516 ssp-ce 

Sócio Administrador 

CJCLOS CONTABILIDADE S/S LTDA 


