
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS               

CNPJ:

RUA DOM DANIEL HOSTIN 930

C.E.P.:

78.493.343/0001-22

88598-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Celso Ramos - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  1/2017 - TP

26/2017

26/2017

09/03/2017

Folha:  1/3

       O(a)  Prefeito Municipal,   ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

26/2017

1/2017-TP

Tomada de Preço p/ Compras e Serviços

10/04/2017

"CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, 
COMPREENDENDO AS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, E DE LICITAÇÕES".

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Celso Ramos,   10   de  Abril   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS- PREFEITO MUNICIPAL
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ANGONESE E PICININI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTD     (8284)

1 "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NO
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
COMPREENDENDO AS ÁREAS ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,
E DE LICITAÇÕES".
Os serviços de consultoria constituir-se-ão de:

 I -Serviços de apoio à Administração Pública, visando o
atendimento de dúvidas e o oferecimento de orientação aos
gestores e servidores, especialmente ao Prefeito, Vice-Prefeito,
Secretários e Diretores, para que estes desempenhem
adequadamente suas atribuições em assuntos relativos aos setores
financeiro, contábil e de controle interno (com ênfase na elaboração
de peças orçamentárias - PPA, LDO e LOA, elaboração de
Programação Financeira - Cronograma de Desembolso e Metas de
Arrecadação, em Planejamento e Controle Orçamentário e
Financeiro, na observância das NBCASP e das disposições da
IN20/TCE/SC, além de outros assuntos correlatos)

 II - Serviços de Treinamento de gestores e servidores, no modelo In
Company, em assuntos relativos aos setores financeiro, contábil e
de controle interno (com ênfase em Planejamento e Controle
Orçamentário e Financeiro, CASP, IN20/TCE/SC);
3. METODOLOGIA DE TRABALHO
Os trabalhos serão desenvolvidos por meio de consultoria eventual,
através de visitas in loco, telefone, e-mail e/ou outras facilidades
tecnológicas, mediante técnicas aplicáveis segundo as
circunstâncias, tomando por base a legislação vigente, as
exigências do Tribunal de Contas do Estado, as orientações
técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional e os princípios de
controle interno.

 I -Caberá ao Poder Executivo a definição dos setores, locais,
horários e datas dos trabalhos, podendo a Contratada ser
convocada a prestar serviços nas dependências do Município em
qualquer dia útil da semana, inclusive em mais do que um dia na
semana, desde que a Contratada seja convocada com
antecedência mínima de 03 (três) horas;

 II -Ao critério do Poder Executivo, os serviços poderão
eventualmente ser executados no estabelecimento da Contratada.

 III -O não atendimento à convocação ou seu atendimento com
atraso podem constituir-se em motivo para advertência e
declaração de inidoneidade do licitante para participar de licitações,
conforme item 8.2, "a" e "d", além da rescisão contratual, em caso
de reincidência.

 IV -Os serviços devem ser prestados exclusivamente por
profissionais vinculados à proponente e relacionados na alínea "a"
da Qualificação Técnica, não podendo sublocar a terceiros.

4 - ATIVIDADES INERENTES A ÁREA ADMINISTRATIVA E
FINANÇAS MUNICIPAIS
 "Análise, diagnóstico, planejamento e orientação referente aos

orçamentos, receitas e despesas, e contas do Executivo Municipal,
suas Secretarias e Fundos, em conformidade a Lei de
Responsabilidade Fiscal, Leis Orçamentárias e outras legislações
correlatas;
 "Análise e orientação nas prestações de contas para o Tribunal de

Contas do Estado de Santa Catarina e Tribunal de Contas da União,
através dos programas do e-sfinge, bem como esclarecimentos
referentes as áreas contábil e financeira;
 "Orientação e acompanhamento na prestação de contas do prefeito,

através do PCP Eletrônico;
 "Elaboração de demonstrativos periódicos aos gestores com

informações e detalhes do andamento financeiro, orçamentário e
patrimonial do Município;
 "Reuniões e treinamento com equipe técnica;
 "Melhora nos processos internos
 "Elaboração de cronogramas com a situação financeira do

Município, projeções de despesas.
 "Elaboração de material para apresentação e discussão com grupo

de secretários, prefeito e vice e cargos de direção.
 "Reuniões com equipe técnica administrativa.

"Apresentar sugestões de melhoras nos preços administrativos.

UN 8,50  0,0000 3.500,00    29.750,00
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 "Apresentar sugestões de melhoras nos preços administrativos.
 "Análise e alteração se necessários da Lei Estrutura Administrativa

e da Lei planos de carreiras servidores públicos e estatutos dos
servidores públicos;
 "Organizar coordenar e elaborar Planos de Governo - Alteração do

Plano Plurianual - Lei de Diretrizes Orçamentárias - Orçamentos
Públicos Anuais e realização das respectivas audiências pública na
forma estabelecida na LRF;
 "Elaboração de defesa técnica em processos e, acompanhamento

de sua tramitação junto ao Tribunal de Contas - Diretoria de
Controle dos Municípios DMU, e outros órgãos correlatos;
 "Acompanhamento e orientação e realização de audiências públicas.
 "Acompanhamento das reuniões com gerentes e com conselhos;
 "Assessoramento para a organização e funcionamento dos

conselhos municipais e instrumentos de controle social;
 "Assessoras a elaboração de emendas a Lei Orgânica e projetos de

lei e seu tramite junto ao Poder Legislativo, decretos e instruções
normativas e outros atos administrativos (quanto necessário);
ATIVIDADES INERENTES A ÁREA DE LICITAÇÕES
 "Proposta para possível remodelamento do setor de licitações e

compras;
 "Analises de editais de licitações e minutas de contrato com

sugestões para criação de modelos compatíveis com a Legislação
em vigor.
 "Treinamento continuado da equipe de compras e licitações.
 "Reuniões periódicas para demonstrar resultado do setor de

compras e licitações com equipe técnica do Município;
 "Realizar reuniões com equipe de gestores do Município

demonstrando melhoras e resultados obtidos, bem como auxiliar no
planejamento das compras de todos os setores.
 "Acompanhamento e assessoramento nas sessões públicas de

julgamento das habilitações e propostas de preços, para todas as
modalidades licitatórias.
 "Elaboração de modelos/minutas de Editais, Contratos, Atas de

Registro de Preços, Termos de Referência e outros que se fizerem
necessários;
 "Assessoramento na elaboração de pareceres de julgamento de

recursos e/ou impugnações aos Editais de Licitação.
 "Assessoramento na elaboração de pareceres para análise de

pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro aos contratos e atas
de registro de preços.

Total do Fornecedor: 29.750,00

Total Geral: 29.750,00

Celso Ramos,   10   de  Abril   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS- PREFEITO MUNICIPAL


