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Termo de Homologação
          Às 09:38:21 do dia 27/08/2014, após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens  referentes  ao

processo de pregão presencial nº 21/2014,  homologo  o  referente  processo  e  autorizo  a  despesa,  às  empresas

vencedoras, conforme quadro abaixo:

Fornecedor: CAPACITAR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME

Item: 1

Prestação de serviços de Assessoria  e  Consultoria  na  área  de  CONTABILIDADEEspecificação:

PÚBLICA, incluindo  os  seguintes  serviços:  a)  coordenação,  orientação  e/ou

desenvolvimento de trabalhos técnicos dentro de  sua  área  de  competência;  b)

Análise, classificação e contabilização da documentação correspondente aos  atos

de gestão econômico financeiro e patrimonial do município de Novo Barreiro,  bem

como, subsidiar novos planejamentos; c) Levantamento, elaboração e  apresentação

de balancetes, balanços e demais demonstrações contábeis mensais; d)  Elaboração

da proposta orçamentária anual, bem como a sua reformulação no exercício vigente

(se houver necessidade), nos prazos fixados pela lei;  e)  Participação,  quando

convocado, de Reuniões  para  prestar  esclarecimentos  relacionados  ao  objeto

licitado;  f)  Análise  das  prestações  de  contas   mensais,   das   propostas

orçamentárias anuais e  das  reformulações  orçamentárias,  se  houver,  com  os

respectivos pareceres técnicos; g)Assessorar todos as  secretarias  em  assuntos

referentes as áreas contábil, financeira  e  administrativa;  h)  Elaboração  de

Parecer e sobre assuntos relacionados com o seu campo de atividade; i)  Promover

a apropriação contábil das receitas e despesas, através dos recebimentos  feitos

pela rede bancária, realizando as devidas conciliações e controles internos;  j)

Elaborar juntamente com as Secretárias  e  Gabinete  a  LDO  Lei  de  Diretrizes

orçamentárias e LOA - orçamento do anual do município. k) Propor ao município as

medidas  necessárias  à  execução  dos  serviços  de  administração  financeira,

contábil e patrimonial. l) Fiscalizar e informar,  mensalmente,  as  secretarias

sobre a execução orçamentária; m) Atender todos os prazos estipulados  pela  Lei

de Responsabilidade Fiscal; n) Elaborar e atender os prazos  dos  relatórios  de

gestão da  Secretaria  da  Saúde,  Educação  e  Assistência  Social,  perante  o

município, estado e união; o) Outras  atribuições  não  especificadas,  mas  que

fazem parte da área contábil, financeira e de pessoal.

Quantidade:

Homologado

.40.560,003.380,00

3.500,0012   mes

Situação:

Marca:Valor total:Valor unitário:

Valor de referência:

Ivandro da Silva Schlemer

Tchê Informática Ltda : Fácil : hlicitacao lia


