Escritório de Planejamento
e Administração Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N° 2007.01/2021-TP
Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE
PREÇOS N° 2007.01/2021-TP, pelo preço global de RS 125,125,00 (Cento e vinte e cinco mil, cento
e vinte e cinco reais), com prazo de execução até 31 de dezembro de 2021.
ITEM

01

02

03

04

05

UN1D. QUANT MENSAL
ESPECIFICAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE
RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E
INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA
R$ 3.525,00
07
MÊS
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA
ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE
RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E
RS 3.550,00
07
INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA MÊS
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA
ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE
RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E
INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA
R$ 3.575,00
MÊS
07
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA
ATENDER
A
SECRETARIA
DE
INFRAESTRUTURA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE
RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E
07
R$ 3.600,00
INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA MÊS
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA
ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE
RECURSOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E
INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA
RS 3.625,00
MÊS
07
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA
ATENDER
A
SECRETARIA
DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TOTAL

R$ 24.675,00

RS 24.850,00

R$ 25.025,00

RS 25.200,00

RS 25.375,00

Valor unitário (MENSAL): RS 17.875,00 (Dezessete mil oitocentos e setenta e cinco reais).
Valor total da proposta: RS 125.125,00 (Cento e vinte e cinco mil, cento e vinte e cinco reais).
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A assessoria a ser contratada, consiste na execução dos serviços de:

Inclusão e acompanhamento de propostas de interesse do município, junto ao sistema de informatização
e a operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social da União - PLATAFORMA + BRASIL, e nos sistemas de propostas e projetos dos demais
Órgãos e Entidades que compõem a Administração Pública Federal e Estadual, visando a transferência
de recursos financeiros da União e do Estado do Ceará, mediante convênios, contratos de repasses,
termos de cooperação, termo de compromisso, termo de responsabilidade e instrumentos similares, nos
termos da legislação vigente;
Inclusão no sistema do Governo Federal PLATAFORMA + BRASIL, das informações referentes aos
procedimentos licitatórios, decorrentes da contratação que sejam executadas com recursos de convênios,
—s, contratos de repasse, termo de cooperação, termo de compromisso, termo de responsabilidade e
instrumentos similares, nos termos da legislação vigente;
Inclusão no sistema do Governo Federal PLATAFORMA + BRASIL, das informações referentes aos
pagamentos efetuados com recursos oriundos de convênios, contratos de repasses, instrumentos
similares, termo de compromisso, termo de responsabilidade, etc., nos termos da legislação vigente;
Inclusão e acompanhamento no sistema do Governo Federal PLATAFORMA + BRASIL, da
documentação e das informações necessárias à análise e aprovação das prestações de contas dos recursos
oriundos de convênios, contratos de repasses, termos de compromisso, instrumentos similares, etc., nos
termos da legislação vigente;

Elaboração e acompanhamento junto aos Órgãos e Entidades, que compõem a Administração Pública
Estadual com sede na capital do Estado do Ceará (Fortaleza), dos Planos de Trabalhos e atendimento de
demais exigências burocráticas visando a transferência de recursos financeiros, mediante a celebração de
convênios, termos de ajustes, termos de adesão, termos de responsabilidade, etc.;
Acompanhamento junto ao Agente Tomador da União, a Caixa Econômica Federal dos contratos de
repasses firmados com o município.
Assessoria e Consultoria na execução dos instrumentos celebrados, bem como a elaboração e
acompanhamento das prestações de contas dos recursos oriundos do Governo Federal e Estadual,
decorrentes de convênios, contratos de repasses, termos de cooperação, termos de ajustes, termos de
adesão, termo de responsabilidade, termo de compromisso e demais instrumentos similares, nos termos
da legislação vigente;

Acompanhamento sistemático da situação do município junto ao Cadastro Único de Convenentes CAUC, do Governo Federal/Secretaria do Tesouro Nacional - STN, como forma de evitar a inclusão de
inadimplência e por consequência a impossibilidade de celebrar convênios, contratos de repasses e
outros instrumentos similares, bem como, a liberação de recursos de convênios, contratos de repasses ou
de instrumentos anteriormente firmados pelo município e a União Federal, através de seus Órgãos e
Entidades.
Acompanhamento sistemático da situação do município junto ao Sistema de Acompanhamento de
Contratos e Convênios - SACC, do Estado do Ceará, como forma de evitar a inclusão de inadimplência
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e por consequência a impossibilidade de celebrar Convênios, Termos de Adesão e outros instrumentos
similares, bem como, a liberação de recursos de convênios e termos de ajustes, termo de adesão ou
instrumentos anteriormente firmados pelo município e o Estado do Ceará, através de seus Órgãos e
Entidades;
Acompanhamento junto a Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE e a Secretaria
Estadual dos Recursos Hídricos - SRH/Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH,
ambas com sede administrativa na capital do Estado do Ceará, dos processos de Licenciamento
Ambiental e Outorga para execução de obras hídricas, relacionados e/ou necessárias a celebração de
convênios, contratos de repasses, termos de cooperação, termos de ajustes, termos de adesão ou
instrumentos similares firmados e a serem firmados;

Orientação ao responsável pela elaboração dos projetos de engenharia do município para que os mesmos
(projetos) atendam as diretrizes e/ou exigências dos órgãos ou entidades concedentes dos recursos;

Elaboração de justificativas e defesas no âmbito administrativo, como forma de atender diligências ou
recomendações dos Órgãos ou Entidades, decorrentes exclusivamente da análise das propostas, planos
de trabalhos e das prestações de contas apresentadas;
Elaboração de ofícios e correspondências de interesse do município, quando solicitado;
Acompanhar os pleitos de interesse do município, permanecendo o acompanhamento por parte da
empresa contratada visando a orientação técnica sempre que necessário, por meio de:

a) Visitas às secretarias estaduais quando necessário;
b) Atendimento aos servidores do município para orientação, elaboração de trabalhos, orientação e
consultoria;
c) Resposta a consultas formuladas por escrito diretamente ou por meio dos sistemas de comunicação
disponíveis, tais como: telefone, e-mail, Whatsapp etc.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no
prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Odival Limeira Lima,
- Carteira de Identidade n° 8912002019200 - 2a Via, expedida em 18/10/2004, Órgão Expedidor
SSPDC/CE e CPF n° 093.350.050-53, como representante legal desta empresa.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data
de abertura da licitação.
Atenciosamente,
Sócio
Administrador
CPF: 09X350.050
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Proponente: ESPLAM - Escritório de Planejamento e Administração Municipal Lida - EpP
Endereço: Av. Santos Dumont, 1740 - Salas 505, 507 a 514 - Fortaleza (CE)
CPF/CNPJ: 07.207.962/0001-65
Telefone: (85) 4006-5454
Site / E-mail: www.esplam.com.br / esplam@esplam.com.br
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