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Às 09:00 do dia 27/08/2014, reuniu-se o pregoeiro oficial desse órgão, Eliane Martini Melo, e  respectivos  membros
da equipe de apoio, nomeados pela portaria 1811/2011, para, em atendimento  às  disposições  contidas  em  decreto,
referente ao processo nº 16,  realizar  os  procedimentos  relativos  ao  Pregão  Presencial  nº  21/2014.  Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços profissionais de Assessoria e Consultoria na área  de
contabilidade pública.. Inicialmente o pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições  contidas  no
edital, divulgando as propostas recebidas e abriu a fase de lances. Ao final do prazo  previsto  no  edital,  foram
encerradas as ofertas de lances.

Fornecedores:

  Fornecedor:          CAPACITAR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
  CNPJ:                04.369.350/0001-80
  Documento de ME/EPP: Sim
  Representante:       TAGIANE G. FIORENTIN TRES
  CPF:                 643.834.070-72
  Habilitado:          Sim
  Documentação:
    Documento:           Certidão conjunta negativa de débitos relativa a tributos federais e dívida ativa
      Nº:                FB43.B777.8090.69EA
      Órgão emissor:     SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
      Dias de validade:  180
      Data da expedição: 23/07/2014
    Documento:           Certidão negativa de débitos estaduais
      Nº:                0007474985
      Órgão emissor:     SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SEFAZ R
      Dias de validade:  60
      Data da expedição: 22/08/2014
    Documento:           Certidão negativa municipal de onde a empresa está seidada
      Nº:                889/2014
      Órgão emissor:     SECRETARIA MUNC.FAZENDA DE SARANDI
      Dias de validade:  90
      Data da expedição: 25/08/2014
    Documento:           Certidão negativa do FGTS
      Nº:                2014080405525844012945
      Órgão emissor:     CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
      Dias de validade:  30
      Data da expedição: 22/08/2014
    Documento:           Certidão negativa do INSS
      Nº:                204142014-88888350
      Órgão emissor:     SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
      Dias de validade:  180
      Data da expedição: 24/07/2014
    Documento:           Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas conforme Lei 12.440/2011
      Nº:                59133452/2014
      Órgão emissor:     JUSTIÇA DO TRABALHO
      Dias de validade:  180
      Data da expedição: 22/08/2014
    Documento:           Declaração do art. 7 inciso XXXIII da Constituição Federal
      Nº:                .
      Órgão emissor:     CAPACITAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
      Dias de validade:  90
      Data da expedição: 25/08/2014
    Documento:           Certificado de registro cadastral no CRC
      Nº:                175705
      Órgão emissor:     CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
      Dias de validade:  90
      Data da expedição: 25/08/2014
    Documento:           Atestado de capacidade técnica
      Nº:                .
      Órgão emissor:     PREFEITURA MUN. NOVO XINGU
      Dias de validade:  365
      Data da expedição: 17/03/2014

Itens:

  Item 1
    Descrição:           Prestação de serviços de Assessoria  e  Consultoria  na  área  de  CONTABILIDADE  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:          12,000
    Unidade:             mes
    Valor de referência: 3.500,00
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    Abertura:            27/08/2014 as 09:22:10
    Encerramento:        27/08/2014 as 09:26:18
    Adjudicação:         27/08/2014 as 09:38:10
    Homologação:         27/08/2014 as 09:38:21
    Vencedor:            CAPACITAR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
    Lance vencedor:      3.380,00
    Marca:               .

    Lances ofertados:
      Fornecedor                                                      Data       Hora           Valor do lance
      CAPACITAR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME               27/08/2014  09:22:10             3.400,00
      CAPACITAR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME               27/08/2014  09:26:11             3.380,00

Observações:
  Não houve observações registradas.

Após a fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens e foi
concedido o prazo de recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pela autoridade competente, pregoeiro, equipe de apoio e representantes das empresas participantes.

     --------------------------------------------------     --------------------------------------------------
                 Ivandro da Silva Schlemer                                 Eliane Martini Melo
                   Autoridade competente                                    Pregoeiro Oficial

     --------------------------------------------------     --------------------------------------------------
                Paula Gilvane Vargas Ribeiro                             Elisandra Azevedo Croda
                      Equipe de apoio                                        Equipe de apoio

     --------------------------------------------------     --------------------------------------------------
                    Rafaela Rheinheimer                                 TAGIANE G. FIORENTIN TRES
                      Equipe de apoio                         CAPACITAR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
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