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30/2017

30/2017
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       O(a)  Prefeito Municipal,  ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,
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):

30/2017

23/2017-PR

PREGÃO PRESENCIAL

24/04/2017

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO FÍSICA E CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DE 
ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS E INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADAS AO 
SETOR PÚBLICO - NBCASP, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES RELACIONADAS "ANEXO I" DESTE 
EDITAL.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 
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DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME     (10109)

1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
para atualização física e contábil do patrimônio público, de acordo
com as normas Brasileiras e Internacional de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, compreendendo as
seguintes atividades:

A) - Disponibilização de documento para formação de comissão de
servidores conforme NBCASP, para fundamentar/validar o trabalho;

B) - Levantamento físico de todos os bens móveis e imóveis do
Município, com descrição e anotação dos bens em má condição de
uso, reconhecimento e mensuração de perdas por
irrecuperabilidade e inservibilidade; medição aproximada dos
imóveis, exceto terrenos, que mantem a informação da matrícula
atualizada;

C) - Serviço de colocação de plaquetas faltantes, com registro
fotográfico dos bens (não individual de cada bem), para protocolo
em arquivo impresso. Não sendo necessário incluir as fotos no
sistema, pois o banco de dados fica muito pesado. Deverão ser
retiradas todas as etiquetas antigas dos bens, deixando apenas
com uma etiqueta nova. As plaquetas serão disponibilizadas pelo
Município, já os materiais como rebitadeiras, rebites, formão, fita
dupla face e outros deverão ser disponibilizados pela empresa
contratada;

D) - Emissão dos termos de responsabilidade pela guarda;

E) - Comparação do patrimônio físico atual com o sistema
informatizado, baixas e incorporações (cadastramento) necessárias
no sistema patrimonial (móveis e imóveis), com base em
procedimentos legais necessários; Transferências de locais no
sistema informatizado e atualização dos responsáveis por cada
setor; Caso o Município não possua sistema informatizado com
dados confiáveis, poderá optar iniciar o trabalho com um banco de
dados zerado;

F) - Recadastramento, organização e atualização das contas
contábeis no sistema de patrimônio, com conferência das contas
analíticas dos bens no sistema patrimonial, segundo classe sintética
superior, já pré-definidas no novo plano de contas;

G) - Elaboração de manual de administração do patrimônio físico e
contábil, definindo critérios de reconhecimento pelas características
dos ativos, mensuração e avaliação dos bens, de acordo com as
normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.
Procedimentos para depreciação, exaustão e amortização, com
definição de método, por classe de bens, rotinas para cálculo do
valor residual, valor depreciável, estimativa de vida útil econômica
dos bens, taxa de depreciação, apuração do valor líquido contábil,
reavaliação, redução a valor recuperável, segundo critérios
adotados pela Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas
de Santa Catarina, atendendo ainda as NBCASP. Caracterização
de bens intangíveis e procedimentos de sua administração.
Definição de controles internos por responsabilidade e transferência,
baixas e incorporações, rotinas para ser adotados pelo setor de
patrimônio do Município, no andamento das atividades;

H) - Cálculo do valor justo (redução a valor recuperável) de cada
classe dos bens móveis, como a diferença entre o valor líquido
contábil do bem e o valor justo ou valor em uso, com base em laudo
técnico ou relatório de análise com pesquisa de mercado de todos
os itens, realizado e registrado no sistema informatizado de
patrimônio, em cada cadastro de bens, pela empresa contratada;

I) - Reavaliação dos bens imóveis, segundo critérios da NBCASP;

J) - Configuração do sistema de patrimônio, de todos os cadastros
de bens móveis e imóveis, com atendimento aos critérios de
reconhecimento, mensuração e avaliação dos ativos, de acordo

UN 1,00  0,0000 18.000,00    18.000,00
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reconhecimento, mensuração e avaliação dos ativos, de acordo
com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor
público, com definição do método de depreciação, depreciação
restante de cada item, dos bens atualizados, por classe de bens,
com cálculo do valor residual, valor depreciável, estimativa de vida
útil econômica dos bens, taxa de depreciação, apuração do valor
líquido contábil, reavaliação, redução a valor recuperável e
caracterização de bens intangíveis, segundo critérios adotados pela
Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas de Santa
Catarina, atendendo ainda as NBCASP;

K) - Disponibilização de tabela de depreciação para cada classe de
bens para uso permanente do município;

L) - Elaboração e disponibilização dos modelos das atas da
execução do trabalho, para serem analisadas, validadas e
assinadas pela comissão de patrimônio do Município, atendendo as
exigências das normas brasileiras de contabilidade, especificando
todo o histórico do levantamento e ajuste físico, critérios das
NBCASP adotados na atualização contábil dos valores dos bens,
para compor parte de todo o processo de atualização do patrimônio;

M) - Elaboração de notas explicativas, contendo todos os todos os
atos e fatos relevantes que envolvem o patrimônio imobilizado,
como os critérios de reconhecimento, mensuração e avaliação dos
ativos, método de depreciação utilizado por classe de bens, cálculo
do valor residual, valor depreciável, vida útil dos bens, segundo
critérios adotados pelo Município, atendendo ainda as NBCASP;

N) - Capacitação do servidor responsável pelo patrimônio para quer
seja mantido controle permanente do patrimônio, e da comissão
responsável, com treinamento referente às exigências das
NBCASP; Capacitação da pessoa responsável do patrimônio e do
contador, em relação às conferências mensais entre patrimônio e
contabilidade;

O) - Entrega final do processo, contendo todos os documentos,
fotos, papéis de trabalho, relatórios, tabelas, atas, decretos e leis,
notas explicativas e outros itens utilizados na atualização física e
contábil do patrimônio, ao Chefe do Poder Executivo Municipal; O
trabalho é entregue completo, tanto na questão física como contábil,
e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público;

P) - Configuração da integração automática da depreciação do
patrimônio com a contabilidade.

Q) Serviços de treinamento in loco de servidores do Município de
Celso Ramos nas etapas de colocação de etiquetas, lançamentos
no sistema informatizado, ajustes de depreciação e todas as rotinas
necessárias para o funcionamento das atividades inerentes ao
setor, com carga horária mínima de 20 horas e ser realizado em 3
etapas com intervalo mínimo de 20 dias cada etapa do treinamento
- Marca: DIGITAL

Total do Fornecedor: 18.000,00

Total Geral: 18.000,00
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